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 ค่า FAR (Floor area ratio) คือ เครื่องมือหน่ึงของการควบคุมความหนาแน่นทางกายภาพ
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเมือง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญที่ใช้ในการ
ออกมาตรการแก้ปัญหาเร่ืองความหนาแน่นของเมือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กิจกรรมของพื้นที่เมืองในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งหลักการของการกําหนดค่า FAR จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการวางนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ของแต่ละเมือง โดยจะพิจารณาปัจจัยทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
 สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมสภาพแวดล้อมและ
การเติบโตของเมือง ได้มีการกําหนดค่า FAR โดยวิธีการพิจารณาภายใต้ขีดจํากัดของสาธารณูปโภค
และการขยายตัวของเมือง ซึ่งขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้พิจารณาจะมีขนาดใหญ่และเป็นวงกว้าง ทั้งน้ีจาก
การศึกษาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
พบว่า ค่า FAR ของพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้ถึง 7:1 เป็นค่าความหนาแน่นที่สูงและมีความ
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ เน่ืองด้วยบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย
กลุ่มย่านชุมชนต่าง ๆ และกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยการที่กําหนดค่า FAR เท่ากับ
7:1 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 การศึกษางานวิจัยฉบับน้ีได้ประยุกต์ใช้วิธีการกําหนดค่า FAR ซึ่งได้จากการทบทวนและ
วิเคราะห์แนวคิดวิธีการต่าง ๆ จากวรรณกรรมและกรณีศึกษาในต่างประเทศ จากการหาค่า FAR ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เมือง พบว่า ค่า FAR ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ควรจะมีค่าที่ไม่เกิน 5:1 ทั้งน้ีการศึกษาได้ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ภาคีสําคัญในการพัฒนาเมือง ได้แก่ นักวิชาการทางด้านผังเมืองและ
กระบวนการมีส่วนร่วม ตัวแทนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจากสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
และตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ช่วงของค่า FAR ที่เป็นที่ยอมรับได้ร่วมกัน คือ 2:1-
4:1 ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่า FAR ที่ได้จากการศึกษาหาวิธีการกําหนดค่า FAR ของพื้นที่ 
 การค้นพบวิธีการกําหนดค่า FAR ของการศึกษาครั้งน้ี มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงเกณฑ์
ความหนาแน่นมาตรฐานที่มีอยู่ เพ่ือให้ตอบรับกับพ้ืนที่เฉพาะอย่างพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง และ
เป็นที่ยอมรับจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพ่ือที่จะได้นําไปประยุกต์และปฏิบัติใช้กับพ้ืนที่
เมืองส่วนอ่ืน ๆ ได้จริงในอนาคต 
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 This research aims to examine and to find out the method for defining floor area 

ratio (FAR), with respect to Bangkok Comprehensive Plan Revision 3 regulated by the 

Department of City Planning. The importance of FAR is based on how FAR appropriate for 

historical areas of the city, and how to determine FAR so as to make it consistent with urban 

contexts. In addition, involvement from stakeholder in the field of urban development should 

be also supported in order to indicate. 

 Notwithstanding, methods for evaluating FAR demonstrated in this research is different 

from those used by the Department of City Planning. That is to say, FAR which is suitable for all 

contexts of case study area including physical, economic as well as social contexts shall be 

consistently maintained at no more than 5:1; conversely, FAR determined by the Department of City 

Planning is relatively lower than the appropriate ratio mentioned above. The study interviewing the 

significant parties in the field of urbandevelopment are also undertaker to justify acceptable FAR 

various stakeholder. The analysis showed that the acceptable range of FAR 4:1 -2:1 which is consist 

with the result of research analysis 

 The advantages of this research finding are the opportunity to improve the current 

density standard which should be, most importantly, harmonized with the historical area of the city, 

and this could be recognized by the stakeholder 
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การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีที่คอยให้คําแนะนํา และให้ความช่วยเหลือให้คําปรึกษา ช้ีแนวทาง คอยสั่งสอน 
ให้ความรู้ ให้ข้อคิด และให้โอกาส คอยตักเตือนเวลาผิดพลาด ให้กําลังใจ รวมถึงเตือนสติของผู้ศึกษา
ด้วยความอดทนความโอบอ้อมอารีเสมอมา และต้องขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความรู้ กระตุ้นแนวคิด
วิธีการออกแบบชุมชนเมือง ทุนการศึกษาในตอนที่เรียน และแนวทางในการทํางานและการประกอบ
อาชีพที่เก่ียวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง และด้านผังเมือง  
 ขอขอบพระคุณผู้เอ้ือเฟ้ือความรู้และข้อมูลการทํางานวิจัยการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี อาทิ 
คุณณรงค์ พีระภิญโญ นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการพิเศษ กองควบคุมทางผังเมือง (สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ผู้ที่เป็นอาจารย์ในระดับปริญญาตรี
ของข้าพเจ้า และเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้าน Urban Development Planning, Citizen Involvement 
Planning, Urban Conservation คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(สาขาวิชาการผังเมือง) คุณราเชนทร์ ภุชงค์  Project Coordinator ของบริษัท Noble Development 
จํากัด มหาชน รวมไปถึงคุณฉัตรชัย เติมธีรพจน์ และคุณศิริณี อุรุนานนท์ คณะทํางานชุมชนเจริญชัย 
ที่เป็นตัวแทนของผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งทุก ๆ คนได้ให้ความรู้ คําแนะนํา ด้วยความโอบอ้อม
อารี และข้อมูลที่สําคัญอย่างมากต่อการดําเนินการวิจัยการค้นคว้าอิสระฉบับน้ี 
 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่คอยสนับสนุนมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา คือ คุณพ่อ 
คุณแม่ พ่ีชาย ครอบครัวมาพร ครอบครัวรอดเล้ียง และเพ่ือนสนิททุก ๆ คน ซึ่งคอยให้กําลังใจ 
เตือนสติ และเป็นแรงใจในการทําการวิจัยการค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ขอบคุณ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ สาขาวิชา
การออกแบบชุมชนเมืองทุก ๆ คน และเพ่ือนสนิททุก ๆ คน โดยเฉพาะนิว ที่คอยสละเวลาช่วยแก้ไข
การทําการวิจัยค้นคว้าอิสระฉบับน้ี  ทั้งน้ีขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
เป็นที่ที่หล่อหลอมความเป็นนักผังเมือง และนักออกแบบชุมชนเมือง รวมถึงมิตรภาพและประสบการณ์
การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1. ที่มาและความสําคัญของการศึกษา 
 การกําหนดการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองภายในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ที่ทําหน้าที่สนับสนุนและกําหนดการพัฒนาเมือง คือ สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดยหน้าที่หลัก
ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร คือ การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการออก
ข้อกําหนดต่าง ๆ ในการพัฒนา ฟ้ืนฟู และรักษาเมือง ในปัจจุบันผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งมีการผนวกรวมกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ที่จะขยายไปทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีการนําแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าผนวกร่วมเข้ากับการวางผังเมืองรวม ซึ่งภายในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 3 น้ี มีการกําหนดค่าความหนาแน่นทางกายภาพ โดยการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน FAR (Floor Area Ratio) รอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าในรัศมี 500 เมตร ให้มีความหนาแน่นสูง 
(สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2558) ถ้าพิจารณาค่า FAR รอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ แต่ละ
สถานีพบว่าเป็นค่า FAR ที่ได้มาจากการพิจารณาในเชิงเทคนิคผนวกกับการคํานึงถึงมิติทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable City) ประกอบด้วยมิติทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จะต้องมีความสมดุล อีกทั้งมิติของการยอมรับจากภาคภาคีต่าง ๆ 
ยังเป็นกลไกหลักเพ่ือให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หลักการ วิธีการพิจารณา และระดับ
ค่า FAR ที่ถูกกําหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบถึงความเหมาะสมค่า 
FAR นั้น กับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการยอมรับได้ของภาคีต่าง ๆ ในการพัฒนาเมือง 
เช่น นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักออกแบบ ตัวแทนผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้า อีกทั้งผู้เช่ียวชาญในด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วม (สุภางค์ จันทวานิช, 
2551) แม้ว่าความต้องการของภาคภาคีต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกัน แต่ความสําคัญ คือ การมองหา
ช่วงของระดับความหนาแน่นที่ยอมรับได้ร่วมกัน (Acceptable Degree) เพื่อกําหนดระดับค่า FAR 
ที่ตอบรับกับทุกมิติของการพัฒนา อน่ึงอัตราส่วนของค่า FAR ดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละพื้นที่ ซึ่งมีบริบทเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้น หลักการและวิธีในการพิจารณาที่ถูกกําหนดด้วย
มาตรฐานเดียวกันย่อมไม่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกพ้ืนที่ แต่จะต้องมีแนวทางในการมองหาวิธีการ
กําหนดค่า FAR ที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะในเเต่ละพ้ืนที่ 
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 เพ่ือให้การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา อย่างเช่น พ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะของเมืองใน
ปัจจุบันอย่างยั่งยืน หลักการและวิธีการในการกําหนดค่า FAR ในมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม ตลอดจนระดับความหนาแน่นที่ยอมรับได้ร่วมกันของภาคีต่าง ๆ ในการพัฒนาเมือง ซึ่งมี
ความสําคัญและควรได้รับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงระดับค่า FAR ที่เหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในเขตเมืองกรุงเทพฯ ระดับค่า FAR ที่ผ่านการตรวจสอบในมิติทาง
กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจบนพ้ืนที่เฉพาะน้ีจะเป็นข้อค้นพบเพ่ือพิสูจน์ว่า ความหนาแน่นทาง
กายภาพของเมืองที่ภาคีทุกฝ่ายยอมรับได้ มีความเหมือนหรือแตกต่างจากหลักการและวิธีการกําหนด
ความหนาแน่นมาตรฐานที่ถูกกําหนดไว้จากหน่วยงานพัฒนาเมืองหรือไม่ และอะไรคือประเด็นสําคัญ
ที่ต้องคํานึงถึงเมื่อทําการพิจารณาความหนาแน่นในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือช่วยในการออกแบบ วางแผน
กําหนดนโยบาย รวมไปถึงการสร้างข้อกําหนดในเรื่องของความหนาแน่นทางกายภาพของเมืองกับ
การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าต่อไป 
 ซึ่งพ้ืนที่เฉพาะท่ีกล่าวถึงน้ัน คือ พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง โดยท่ีพ้ืนที่ที่นํามาใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ พ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์กับ 
เขตป้องปราบศัตรูพ่าย โดยท้ังสองพ้ืนที่มีความสําคัญ คือ พ้ืนที่ในส่วนของเขตสัมพันธวงศ์เป็นพ้ืนที่
เป็นชุมชนชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ ต้ังถิ่นฐานตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนได้อพยพ   
เข้ามาอาศัยอยู่เริ่มต้นบริเวณวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิ) โดยจุดเริ่มต้นของย่านการค้าที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ คือ ถนนวานิช 1 หรือ “ถนนสําเพ็ง” เริ่มเป็นศูนย์กลางการค้าของชุมชนชาวจีน จวบ
จนสร้างถนนเยาวราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2435 และได้กลายมาเป็นศูนย์กลางชาวจีน
จนถึงปัจจุบัน และในส่วนของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นสูงมา
ต้ังแต่ในอดีต ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชนชาวจีนภายในย่านเยาวราชและสําเพ็ง ซึ่งในปี 2460 
พ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเกิดเพลิงไหม้ภายในชุมชน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดถนนสามสายขึ้นตามแบบตะวันตก ได้แก่ ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ และ
ถนนไมตรีจิตต์ โดยเป็นช่วงเดียวกับการสร้างภูมิสัญลักษณ์ คือ วงเวียน 22 กรกฎา ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่
รัชกาลที่ 6 ทรงตัดสินพระทัยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยภายในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยที่เป็นรูปแบบกึ่งพาณิชยกรรมโดยเป็นย่านการค้าอะไหล่ยนต์ ยางรถยนต์ 
พลาสติก และเคมีภัณฑ์ โดยมีย่านการค้าที่สําคัญ เช่น ย่านตรอกถั่วงอก ย่านวงเวียน 22 กรกฎา 
ย่านปอเต็กต้ึง ย่านสวนกวางตุ้ง (ปาจรีย์ ประเสริฐ, 2557: 45) ซึ่งจากความสําคัญทางประวัติศาสตร์
ของพ้ืนที่ดังกล่าวย่ิงทําให้ต้องมีการศึกษาค่า FAR ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่เฉพาะซึ่งเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ต่อไป 
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2. คําถามของการวิจัย 
 2.1 หลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกําหนดไว้แล้ว โดยหน่วยงานพัฒนาเมืองเป็นอย่างไรและมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
หรือไม่ 
 2.2 หลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกําหนดไว้แล้วตอบรับกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพของ
พ้ืนที่กรณีศึกษาเฉพาะหรือไม่ 
 2.3 วิธีการพิจารณาและระดับค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกําหนดไว้แล้วเป็นที่ยอมรับได้จากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง
หรือไม่ ช่วงความหนาแน่น (Range of Density Degree) ที่เป็นที่ยอมรับได้ร่วมกันควรอยู่ที่เท่าใด 
 2.4 แนวทาง วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่เป็น
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่ยอมรับได้จากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองควรเป็นอย่างไร 
 
3. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีความมุ่งหมายที่จะหาหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง โดยที่จะต้องเป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับ
จากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ที่จะเป็นวิธีการท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
ของเมืองได้ 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.1 เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของหลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อ
พ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกําหนดไว้แล้วโดยหน่วยงานพัฒนาเมือง
กับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
 4.2 เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อ
พ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์กับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ
ของพ้ืนที่กรณีศึกษาเฉพาะ 
 4.3 เพ่ือศึกษาหาช่วงความหนาแน่น(Range of Density Degree) ของอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่เป็นที่ยอมรับได้ร่วมกันจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 4.4 เพ่ือหาแนวทาง วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในเขตเมืองที่
เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่ยอมรับได้จากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
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5. ขอบเขตทางด้านการศึกษา 
 5.1 ขอบเขตทางด้านพื้นท่ี 
  พ้ืนที่ศึกษามีการแบ่งเขตพ้ืนที่ศึกษาตามรัศมีการให้บริการโดยรอบพ้ืนที่สถานี
รถไฟฟ้าวัดมังกร รัศมี 500 เมตร ตามบริบทของพ้ืนที่ศึกษา เช่น ย่านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมที่
สําคัญ และตามแนวถนนเป็นเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยสามารถแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ได้ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ใช้แนวถนนหลวงเป็นขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศตะวันออก ใช้แนวถนนกรุงเกษมเป็นขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศใต้ ใช้แนวถนนวานิช 1 โดยบริเวณย่านสําเพ็ง และถนนเยาวราชต่อเน่ือง

ไปบรรจบที่ถนนเจริญกรุงเป็นเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศตะวันตก ใช้แนวถนนเสือป่าเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสมัพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรพู่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตรส์ารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2558. 
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 5.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
  การศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาในประเด็นของหลักการ และวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารร่วมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) จากเกณฑ์ในการพิจารณาความหนาแน่นของพ้ืนที่ใน
กรุงเทพฯ ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน เช่น แนวคิด
การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน แนวคิดหน่วยชุมชนละแวกบ้าน แนวคิดหลักการและวิธีการกําหนดค่า 
FAR ตามกรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ  
 
6. ขั้นตอนในการศึกษา 
 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการทํางาน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอโครงการ เป็นขั้นตอนของการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อ
ของการวิจัยผ่านการปรึกษาจากที่ปรึกษางานวิจัยและคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาองค์ความรู้ หลักการ งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ของงานวิจัยน้ีจะเป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) ตามแนวคิดต่าง ๆ รวมไปถึงจากกรณีศึกษาจากเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงหลักการ และวิธีการ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ทางสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการ และทําการสรุปเป็นแนวคิดเพ่ือนําไปใช้ในงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบการวิจัย เป็นข้ันตอนของการดําเนินการออกแบบงานวิจัย กําหนด
ขั้นตอนการวิจัย แหล่งที่มาของข้อมูล กลุ่มประชากรตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแนวทางการ
สรุปผลงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการวิจัย เป็นการทําการศึกษาพ้ืนที่โครงการผ่านเครื่องมือ แบบสํารวจ 
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
และการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ผ่าน
เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ เป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งหมด รวมถึง
ไปเสนอแนะที่เก่ียวเนื่องในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา 
 
7. แหล่งที่มาของข้อมูล 
 7.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข้อมูลประเภทน้ีจะเป็นส่วนของการศึกษาผ่านการสํารวจ และแบบสัมภาษณ์ รวมถึง
การจัดทําแผนที่ และตารางสรุปหลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
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โดยการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าประกอบกับการสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกอบด้วยการสังเคราะห์
ข้อมูลหลักการ และวิธีการกําหนดความหนาแน่นทางกายภาพของเมืองตามแนวคิดทฤษฎีของกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) และอีกทั้งความเห็นที่เก่ียวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 7.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ข้อมูลในส่วนน้ีจะประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยจาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเขต และห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึงภาพถ่ายเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษา และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ศึกษา 
 7.3 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
  7.3.1 ตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่ศึกษา ในระยะ 500 เมตร 
  7.3.2 นักลงทุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 
  7.3.3 หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น สํานักงานเขต สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร 
  7.3.4 ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบวางแผนชุมชนเมือง 
 
8. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้เครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนํามาเป็นส่วนที่ช่วยสรุปผลไปสู่
เป้าหมายของงานวิจัย โดยประกอบด้วยเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 8.1 การสํารวจพ้ืนที่ (Site survey) เป็นการลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสํารวจข้อมูลพ้ืนที่ของพ้ืนที่
ศึกษา และดูสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษา 
 8.2 การสังเกต (Observation) เป็นกิจกรรมที่ทําตอนลงพ้ืนที่ศึกษา คือ ดูวิถีชีวิตของ
ผู้คนในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือดูลักษณะของการทํากิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการกําหนดย่านต่าง ๆ รวมถึง
สังเกตสภาพแวดล้อมแบบกลุ่มย่านแต่ละย่านในพ้ืนที่ศึกษา 
 8.3 การสร้างแผนที่และภาพวิเคราะห์ (Mapping & Map analysis) จัดทําแผนที่ และ
แผนภาพประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 
 8.4 การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง  
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9. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 การประมวลผลข้อมูล 
  นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ การสัมภาษณ์ และการศึกษาค้นคว้ามาจัดแบ่งประเภท
ข้อมูลในรูปแบบเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และสรุปเป็นหัวข้อในรูปแบบตารางเพ่ือเป็นการอธิบายถึง
วิธีการในการพิจารณาความหนาแน่นที่เหมาะสมโดยรอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
ของเมือง 
 9.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  นําข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการสํารวจ สัมภาษณ์ และการศึกษา
ค้นคว้ามาทําการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และนํามาเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์
ประกอบกับแนวคิดและหลักการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี การทําแผนภูมิ ตาราง และแผนผัง
ความคิดเพ่ือเป็นส่วนช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้ทราบหลักการและวิธีการกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ของเมือง และเป็นที่เหมาะสมกับมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมและเป็น
ที่ยอมรับได้ร่วมกันจากภาคีต่าง ๆ ทั้งน้ีแนวทางที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเกณฑ์ความ
หนาแน่นมาตรฐานที่มีอยู่เพ่ือให้ตอบรับกับพ้ืนที่เฉพาะและเป็นที่ยอมรับ เพ่ือการนําไปปฏิบัติใช้ได้
จริงในอนาคต 
 
11. ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ใช้ระยะเวลาดําเนินการทั้งหมด 8 สัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาต้ังแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

 
รายละเอียดดําเนนิการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. การวางแผนการวิจัย 
 1.1 การศึกษาข้อมูล เพ่ือหาประเด็นศึกษา 

x         1.1.1 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อ
พ้ืนที่ ดิน  (FAR)  ภาวะเ ส่ียง ภัยของเมืองโดย
พิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค, การ
อนุรักษ์รูปทรงรูปแบบเมือง, ภาวะเสี่ยงภัยของ
เมือง, องค์ประกอบบรรเทาผลกระทบของภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ละแวกบ้านชุมชน
อย่างย่ังยืน 
  1.1.2 กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง       
 1.2 กําหนดประเด็นการวิจัย       
 1.3 การหาข้อมูลที่ ต้องการจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษา 

      

  1.3.1 สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   1.3.1.1 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ ดินของสํานักผังเมืองรวม
กรุงเทพฯ 

      

 1.4 การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย       
 1.5 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 แบบสํารวจ, แบบสัมภาษณ์       
2. ศึกษาหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่

อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ตามแนวคิดการ
กําหนดค่า FAR 

      

3. การกําหนดพ้ืนที่ศึกษา       
4. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 1       
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ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาดําเนินการวิจัย (ต่อ) 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

 
รายละเอียดดําเนนิการ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5. การลงพ้ืนที่ศึกษาเ พ่ือเ ก็บข้อมูลจากแบบ

สัมภาษณ์ตามกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ 
      

6. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หลักการ 
และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืน
ที่ดิน (FAR) แนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่เข้า
กับบริบทพ้ืนที่ศึกษา 

      

7. สรุปผลการศึกษา       
8. การนําเสนอผลการศึกษา       
9. การจัดทํารูปเล่มและส่งฉบับสมบูรณ์       

หมายเหตุ: จัดทําโดยผู้วิจัย 
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บทที ่2 
 

การศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม 
 
 แนวคิดและวิธีการในการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในส่วนน้ีจะ
เป็นการอธิบายและศึกษาเน้ือหาที่มีความเก่ียวข้องกับวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (FAR) มีความจําเป็นต้องมีการศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และวิธีการ
การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) มาใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ียัง
มีการศึกษาพิจารณาถึงแนวคิดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) ที่เกิดขึ้นและถูกนํามาใช้ในประเทศไทย ต่างประเทศ และยังมีการศึกษาในหลักการของการ
จัดทําผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร การกําหนดโบนัสในการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย  
 ทั้งน้ีการศึกษากรณีศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ได้ถูกนํามาร่วมพิจารณาเพ่ือใช้เป็นตัวกําหนดการสร้างวิธีการและ
เคร่ืองมือที่จะนําไปใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
1. ความสําคัญของความหนาแน่น (Density) ของเมืองกับมิติของการออกแบบชุมชนเมือง 
 การพัฒนาเมือง หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเมืองตามความต้องการของ
ตนเอง ดังเช่น การสร้างอาคารขนาดหรือสูงได้โดยไม่มีการจํากัดตามแต่เจ้าของที่ดินประสงค์ โดยที่ไม่
คํานึงถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนและของเมืองที่มีผู้อ่ืนอาศัยอยู่    
ซึ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรร่วมกัน หากไม่ควบคุมจะมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนในเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 โดยที่ความหนาแน่นเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะนํามาช่วยในการควบคุมและกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในเมือง ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือน้ี คือ นักวางผังเมือง
และนักออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจะเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือเหล่าน้ีในการกําหนดการพัฒนาเมือง เพ่ือไม่ให้
เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในเมืองอย่างไร้ประโยชน์ ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผู้อ่ืน และทําให้
ผู้คนในเมืองน้ัน ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของเมือง 
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 ในเรื่องของการออกแบบชุมชนเมือ และวางแผนพัฒนาเมือง ความหนาแน่น คือ จํานวน
ปริมาณที่กําหนดให้มีการพัฒนาในพ้ืนที่ ซึ่งปริมาณความมากหรือน้อยของจะขึ้นอยู่กับบริบท และ
กิจกรรมที่เกิดในพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ ซึ่งจําเป็นจะต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพ้ืนที่น้ัน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย โดยมีปริมาณของความหนาแน่นมักจะมีการกําหนดค่าทั้งตํ่าที่สุด และสูงที่สุดของการพัฒนา 
และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความหนาแน่นจะมีเครื่องมือที่นํามาใช้ในการกําหนดควบคุมความ
หนาแน่นของพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเมือง ซึ่งมีหลากหลายเคร่ืองมือ เช่น การออกข้อกําหนด FAR OSR 
และ BCR การกําหนดระยะถอยร่นอาคาร การกําหนดความสูงอาคาร ซึ่งทั้งหมดแล้วน้ันจะใช้เพ่ือ
ควบคุมความหนาแน่นของกิจกรรม และการพัฒนาของเมืองให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตตามมา 
(Davidson & Dolnick, 2004) 
 1.1 ความสําคัญของการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) กับ
ความหนาแน่น (Density) 
  การอธิบายในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่เป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้กําหนดความหนาแน่น (Density) ของเมือง ซึ่งหาก
ทบทวนถึงความเก่ียวข้องกันจําเป็นต้องศึกษาถึงที่มา โดยสามารถสรุปได้ว่า การกําหนดอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เกิดข้ึนจากการท่ี Raymond Hood (1935) ที่เสนอแนวทางการ
ควบคุมพ้ืนที่อาคาร ที่เป็นการควบคุมความหนาแน่นของอาคารท่ีเกิดข้ึนในนิวยอร์ก และชิคาโก ใน
ยุคที่มีการสร้างตึกสูงมากขึ้น นับเป็นคร้ังแรกที่มีการนิยามการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (FAR) เกิดขึ้น เครื่องมือน้ีได้ถูกนํามาใช้ในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการวัดขนาดพ้ืนที่
อาคารสํานักงาน (The Standard Method of Floor Measurement for Office Buildings) โดยถูก
จัดทําข้ึนเป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาในปี 1915 และมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 1952 หลังจากใช้มา
นาน 35 ปี (Weiss, 2015) หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง มหานครชิคาโกเป็นมหานครที่บุกเบิก
เริ่มมาตรการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาคารสูงในย่านธุรกิจกลางเมือง ความสําเร็จของมหานคร       
ชิคาโก น้ีเป็นผลจากกฎหมายผังเมือง Zoning Code 1957 
  กฎหมายควบคุมความสูงอาคารถูกแทนที่ด้วยการควบคุมพ้ืนที่อาคาร เป็นมาตรการ
หลักกระบวนการน้ีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
แนวคิดน้ีเองทําให้มหานครชิคาโกประสบความสําเร็จ ในราวทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 อาคาร
สํานักงานขนาดใหญ่และบางอาคารเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศ เช่น อาคาร Sears Tower รวมกลุ่ม
กันในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือง โดยมหานคร New York ตามหลังนําการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) มาบังคับใช้ในปี 1961 ภายหลังต่อมาในปี 1976 นคร San Francisco 
นํามาตรการการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) มาใช้ แต่บังคับบางย่าน การใช้
ประโยชน์ที่ดินเท่าน้ัน และขยายการบังคับใช้ไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน
ในรายละเอียด ตามสภาพแวดล้อม และข้อจากัดในการพัฒนา (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2553: 
12) 
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  จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความหนาแน่น (Density) และการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) จะเห็นได้ว่า การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (FAR) ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการกําหนดความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมือง โดยที่เหตุจําเป็นที่ต้องมีการนําการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) มาใช้ เน่ืองจากเมืองมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงจําเป็นต้องมือเคร่ืองมือ
ที่จะช่วยในการออกมาตรการในการแก้ปัญหาในเรื่องของความหนาแน่นเกิดข้ึน จะเห็นได้ว่าการ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) น้ัน เป็นเคร่ืองมือที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะ
เป็นตัวกําหนดควบคุมกิจกรรมและการพัฒนาเมือง 
 1.2 ความหมายของการกําหนดสัดส่วนพื้นที่อาคาร (Floor Area Ratio)  
  การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) หมายความถึง อัตราส่วน
ของพ้ืนที่ใช้สอยอาคารสูงสุดที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ เทียบกับขนาดของแปลงที่ ดินน้ัน 
ตัวอย่างเช่น หากกําหนด FAR = 1 และแปลงที่ดินมีขนาด 100 ตารางเมตร หมายความว่า เจ้าของ
ที่ดินสามารถก่อสร้างอาคารมีขนาดพ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรือไม่เกินหน่ึงเท่าของ
ขนาดแปลงที่ดินน้ัน (Dwight, 2004) 
  ในความหมายเดียวกันบางประเทศกลับไม่ได้ใช้คําว่า Floor Area Ratio จาก
การศึกษาพบว่า บางส่วนจะใช้คําอ่ืน เช่น Floor Space Ratio หรือ Floor Space Index หรือคําอ่ืน
ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน (Meriam, 2004) 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของค่า FAR ในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มา: Dwight Meriam, The Complete Guide to Zoning (London: McGrawHill, 2004). 
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  ทั้งน้ี Community Character: Principles for Design and Planning ยังอธิบาย
การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) คือ ปริมาณจํานวนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร
ทั้งหมดต่อพ้ืนที่ดิน ซึ่ง FAR เป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้เป็นการกําหนดค่าความหนาแน่นของกิจกรรม
ภายในเมือง ซึ่งจะถูกกําหนดในรูปแบบของข้อกําหนด หรือกฎหมายโซนน่ิงของการพัฒนาเมือง 
(Lane eatl, 2014) 
  โดยจากการศึกษาความหมายของการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
สามารถสรุปได้ว่า กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) คือ อัตราส่วนของพ้ืนที่ใช้สอย
อาคารสูงสุดที่ได้รับอนุญาตให้้ก่อสร้างได้เทียบกับขนาดของแปลงที่ดินน้ัน ๆ โดย FAR เป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงที่ใช้เป็นการกําหนดค่าความหนาแน่นของกิจกรรมภายในเมือง โดยที่จะถูกกําหนดในรูปแบบของ
ข้อกําหนดหรือกฎหมายโซนน่ิง (Zoning Orinance) ของการพัฒนาเมือง 
 1.3 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
  การศึกษาระบบเมือง (Urban System) เพ่ือกําหนดขนาดและลําดับความสําคัญ
ของเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองในระดับต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการการจําแนกตามลักษณะรูปทรง
และรูปแบบของเมือง ตามลักษณะสถาปัตยกรรมของเมือง ตามภาวะเสี่ยงภัยของเมือง หรือปัจจัย
อ่ืนๆ ที่มีความสําคัญต่อกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดค่า FAR เพราะเมืองแต่ละเมืองมีลักษณะ
เด่นเฉพาะไม่เหมือนกัน แนวคิดที่นํามาใช้อาจจะแตกต่างกันออกไป บางเมืองมีวิธีการที่ต้องนําปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ขีดจํากัดด้านสาธารณูปโภคมาวิเคราะห์ประกอบร่วมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
กําหนดค่า FAR ในการวางผังเมืองรวมจึงควรจะต้องพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ให้มากกว่าแค่เรื่อง
ขีดจํากัดทางสาธารณูปโภค บางคร้ังอาจต้องใช้วิธีการพิจารณาลําดับความสําคัญด้านคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย หรืออาจต้องใช้วิธีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ที่ต้องพ่ึงข้อมูลและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สําหรับประกอบการตัดสินใจกําหนด
สัดส่วนที่เหมาะสมมากที่สุด โดยนอกเหนือจากการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน
สูงสุด (FAR Max) เพ่ือรักษาแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างเข้มงวด บางประเทศได้กําหนดสัดส่วน
พ้ืนที่ใช้สอยอาคารตํ่าสุด (FAR Min) ให้เจ้าของที่ดินพัฒนาอย่างน้อยในระดับหน่ึง เพ่ือให้คุ้มค่าต่อ
การลงทุนที่รัฐดําเนินการ เนื่องจากบางประเทศต้องจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพ่ือบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพในการบริการ โดยในการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) (ธงชัย โรจนกนันท์ และกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2553: 1) แนวทางการ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินได้หลายแนวทาง ดังน้ี 
  1.3.1 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินโดยพิจารณาขีดจํากัดของ
ระบบสาธารณูปโภค 
  1.3.2 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินโดยการพิจารณาการ
อนุรักษ์รูปทรงและรูปแบบเมือง (Urban Form and pattern Conservation) 
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  1.3.3 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินโดยพิจารณาภาวะเสี่ยงภัย
ของเมือง (Urban Disaster Risk) 
  1.3.4 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินโดยพิจารณาองค์ประกอบ
บรรเทาผลกระทบของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) 
  1.3.5 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินโดยพิจารณาในเรื่องของ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 
  ทั้งน้ียังมีในส่วนของ Van Meter (2003) มีแนวคิดว่า การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน บางครั้งจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบในการ
พัฒนาพื้นที่ โดยจะตั้งอยู่ในพ้ืนฐานของมิติในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยที่พ้ืนฐานดังกล่าวจะ
เป็นการบอกถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ควรจะเป็นในอนาคต โดย Van Meter จะพูดถึงว่าทุก
แนวคิดของการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน จําเป็นจะต้องพิจารณาถึงวิธีการตาม
องค์ประกอบที่มีวิธีการพิจารณาใน 3 ปัจจัยหลัก ๆ (Meter, 2003) ที่ละทิ้งไม่ได้ คือ 
  1. ระยะถอยร่น (Setback) คือ ระยะจากเขตที่ดินถึงแนวอาคารเป็นที่ว่าง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองและความเป็นส่วนตัว โดยหลัก ๆ แล้วจะเป็น
ที่ว่างที่ใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ทั้งน้ีระยะถ่อยร่นที่เกิดข้ึนจะขึ้นอยู่กับประเภทของอาคารชนิด
ต่างๆ ถ้าอาคารย่ิงมีความสูงมากระยะถ่อยร่นจะมากข้ึนตาม 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของระยะ Setback 
ที่มา: Van Meter, What is floor area ratio, accessed February 11, 2015,  available from 
http://www.kitsapgov.com/dcd/community_plan/subareas/manchester/Meetings/    
4-17-07/ Floor_Area_Ratio.pdf 

 

http://www.kitsapgov.com/dcd/community_plan/subareas/manchester/Meetings/
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  2. ความสูงของอาคาร (Building Height) คือ ระยะทางของตึกหรืออาคารในแนวด่ิง
ที่วัดจากจุดตํ่าสุด (พ้ืนดิน) จนถึงจุดที่สูงสุด (หลังคา) 
  3. ที่ต้ังของอาคารในพ้ืนที่ (Placement on the Site) คือ พ้ืนที่ที่เป็นบริเวณท่ีมี
ขอบเขต กําหนดที่มีอาคารลักษณะต่าง ๆ ถูกก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่น้ัน ๆ  
  ทั้งน้ี Van Meter ยังกล่าวเพ่ิมอีกว่า ขนาดของพ้ืนที่ในการพิจารณาค่าความหนาแน่น
โดยใช้เครื่องมือ คือ ค่าการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เป็นตัวพิจารณา
ขอบเขตของการพัฒนา โดยพ้ืนที่ที่ควรมีการใช้การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) มี 2 ประเภท คือ 
  1. พื้นที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) มีความสําคัญมากโดย Van Meter 
ไม่ได้ระบุว่า พ้ืนที่หน่วยชุมชน (Neighborhood) จะมีขนาดที่มีลักษณะเป็นแบบใด จึงทําให้ต้องมี
การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมว่า รูปแบบพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) ควรจะมีลักษณะแบบ
ใด ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่มีการกล่าวถึงการพัฒนาอย่างย่ังยืน จึง
ทําให้ต้องมีการผนวกแนวคิดของความย่ังยืนเข้าไปบูรณาการ ทําให้พบว่ามีการพูดถึงลักษณะรูปแบบ
ของพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) ที่ย่ังยืน  
   Rudlin และ Falk กล่าวใน The Sustainable Neighborhood โดยให้นิยาม
และรูปแบบของพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) ที่ย่ังยืน ที่คล้ายกันไว้ว่า พ้ืนที่หน่วยชุมชน
พ้ืนที่หน่วยชุมชนที่ย่ังยืนควรจะมีลักษณะดังน้ี (Rudlin and others, 1999: 201-262) 
   1.1 บริบทสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามรูปแบบชุมชนละแวกบ้านที่ย่ังยืน 
ควรจะมีกลุ่มอาคารที่ไม่สูงมาก ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้สอยพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจจะ
สามารถระบุค่าความหนาแน่นที่ควรจะมีค่า FAR อยู่ที่ประมาณ 1.0 - 4.0 ทั้งน้ีอาจจะไม่มีการ
กําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่น้ันถ้าพ้ืนที่บางพื้นที่เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ แต่จะเป็นการใช้มาตรการอ่ืน
ควบคุมแทน เช่น การกําหนดความสูงอาคาร 
   1.2 มีการเข้าถึงของระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเดินทางเช่ือมต่อภายใน
ชุมชน และระหว่างชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมการเดินเท้าภายในชุมชน ซึ่งควรมีสถานีหรือป้ายหยุด
รถในระยะ 400 - 800 เมตร 
   1.3 มีการใช้ประโยชน์อาคาร และกิจกรรมแบบผสมผสาน เช่น การเป็นทั้ง
พ้ืนที่ทํางาน และเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นพ้ืนที่ค้าขาย บริการชุมชน และที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถใช้เป็น
แหล่งงานของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคัญระดับชุมชน โดยยึดกิจกรรม
หลักของชุมชนจะเป็นตัวบอกถึงลักษณะของชุมชนว่าเป็นกลุ่มชุมชนรูปแบบใด 
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   1.4 มีพ้ืนที่สีเขียวอยู่กระจายท่ัวไปในชุมชน ในแต่ละพ้ืนที่กลุ่มชุมชนภายใน
กลุ่มบล็อก กลุ่มอาคารของตนเอง ควรมีพ้ืนที่สีเขียวที่ผสมผสานกับการปลูกพืชเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
และเป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมระดับกลุ่มชุมชน พ้ืนที่ทางเท้า และเส้นทางถนน ควรมีต้นไม้คอยให้ร่มเงา
ตลอดทางเดิน และควรมีสวนขนาดเล็ก ๆ (Pocket Park) กระจายอยู่ในชุมชนย่อย ๆ ทั้งน้ีการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวที่มากจะช่วยให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ  
   1.5 การออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ควรใช้แนวคิดที่ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 
เน้นวัสดุท้องถิ่น รวมถึงการใช้พลังงานทดแทน โดยลดการใช้พลังงานฟอสซิล มีการจัดการขยะโดย
การรีไซเคิล การบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติ เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 
   1.6 ความสูงของอาคาร ควรมีการกําหนดความสูงของอาคารให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ย่านพัฒนาแต่ละย่าน โดยมีการพิจารณาย่านออกเป็น ย่านประวัติศาสตร์ ย่านที่อยู่อาศัย และ
ย่านพาณิชยกรรมใหม่ โดยท่ีพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่อเมือง ควรมีการกําหนดจํานวนช้ันตาม
รูปแบบกลุ่มอาคารเดิมภายในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 ช้ัน หรือควรกําหนดความสูงที่ไม่เกิน 7.6 เมตร 
พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยควรมีอาคารที่มีจํานวนช้ันประมาณ 2-3 ช้ัน หรือควรกําหนดความสูงที่ไม่เกิน 5.8 
เมตร และพื้นที่พาณิชยกรรมเกิดใหม่ ควรมีอาคารที่มีจํานวนช้ันประมาณ 6 ช้ัน และที่ความสูง 9 
เมตรขึ้นไป 
   1.7 ลักษณะของระยะถอนร่น ต้องคํานึงถึงแนวถนนด้านหน้าอาคาร การที่จะ
กําหนดระยะถอยร่นน้ันจะต้องพิจารณาถึงพ้ืนที่ที่จะกําหนดว่าเป็นชุมชนลักษณะใด เช่น เป็นพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ หรอืพ้ืนที่เมืองเก่า พ้ืนที่พานิชยกรรมเกิดใหม่ พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย ซึ่งระยะถอยร่นของ 
พ้ืนที่แต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน โดยพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่อเมือง ควรมีการกําหนดระยะถอย
ร่นด้านหน้า ประมาณ 1.8-3 เมตร พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย ควรมีการกําหนดระยะถอยรน่ด้านหน้าประมาณ 
1.8-3 เมตร และพ้ืนที่พาณิชยกรรมเกิดใหม่ ควรมีการกําหนดระยะถอยร่นด้านหน้าประมาณ 2.5-3.7 
เมตร 
   1.8 ความหนาแน่นของชุมชนหน่วยชุมชนอย่างย่ังยืน การศึกษาถึงค่าของความ
หนาแน่นสามารถเป็นชุมชนละแวกบ้านที่ย่ังยืนได้ โดยท่ีในส่วนของความหนาแน่นของประชากรใน
เมือง มีหลากหลายแนวคิดที่มีการวิเคราะห์ว่าความหนาแน่นของประชากรท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน
ละแวกบ้านที่ย่ังยืน มีหลากหลายแหล่งที่กล่าวถึงค่าความหนาแน่นที่เหมาะสมสําหรับชุมชนละแวก
บ้านที่ย่ังยืน 
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ภาพที่ 4 แสดง Hertfordshire เมืองที่มีความหนาแน่นตามแนวคิดชุมชนละแวกบ้านที่ย่ังยืน 
ที่มา: The Independents, Hertfordshire town, accessed January 6, 2015, available from 
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/the-royston-ring-of-steel-data-watchdog-
warns-police-that-surveillance-scheme-in-rural-hertfordshire 
 
  จากการศึกษาข้อมูลการกําหนดค่าความหนาแน่นของแนวคิดของการพิจารณาค่า
ความหนาแน่นของชุมชนละแวกบ้านที่ย่ังยืน ซึ่งมีหลากหลายแหล่งที่พยายามจะพิจารณาถึงความ
หนาแน่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาและช่วงปี ซึ่งจากการศึกษาในแต่ละแนวคิดสามารถพิจารณาได้ว่า 
ทุกแนวคิดพยายามที่จะพิจารณาค่าความหนาแน่นที่เหมาะสมกับความเป็นชุมชนที่ย่ังยืน ซึ่งทุก
แนวคิดล้วนคํานึงถึงบริบทและสภาพทางกายภาพของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เมืองที่มีคุณค่าเป็นที่ต้ัง 
ผู้วิจัยจะสามารถสรุปลําดับค่าของความหนาแน่นในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ลําดับค่าของความหนาแน่นของประชากรของหน่วยชุมชนที่ย่ังยืนในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 

พื้นที ่ ครัวเรือน/ไร่ คน/ไร่ แหล่งที่มาของข้อมูล 
Minimum density for a 
bus service 

4.16 16.6 Local Government Management 
Board Sustainable Settlement Guide 

Private Sector 1960s-
70s- Hertfordshire  

4.16 16.6 Urban Intiatives 

Inter-war Estate 
-Hertfordshire 

5 16.6 Urban Intiatives 

Raymond Unwin 5 16.6 Noting gained by overcrowding 
Tudor-Walter 5 16.6 Local Government Management 

Board Manual on the preparation of 
state-aided housing schemes 

Private Sector 1980s-
90s- Hertfordshire 

5 16.6 Urban Intiatives 

Hulme-Manchester 6 24.6 Hulme Guide Development 
Average net density 
London 

7 28 Newman and Kenworthy 

Garden City 7.5 30 Ebenezer Howard 
Minimum density for a 
tram service 

10 40 Local Government Management 
Board Sustainable Settlement Guide 

Abercrombie- Low 
density 

10.3 41.7 Greater London Plan 

RIBA 10.3 41.7 Homes for the future group 
New Town high 
density Low-rise - 
Hertfordshire 

10.6 42.6 Urban Intiatives 

Sustainable urban 
density 

11.5 45.8 Friends of the Earth 
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ตารางที่ 2 ลําดับค่าของความหนาแน่นของประชากรของหน่วยชุมชนที่ย่ังยืนในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 (ต่อ) 
 

พื้นที ่ ครัวเรือน/ไร่ คน/ไร่ แหล่งที่มาของข้อมูล 
Hulme-
Manchesterplanned 

13.3 53.3 Hulme guide to development 

Victorian/Edwardian-
Hertfordshire 

13.3 53.3 Urban Intiatives 

Abercrombie- Medium 
Density 

14 56 Greater London Plan 

Central accessible 
urban density 

15.5 61.6 Friends of the Earth 

Holly Street - London 17.3 69.3 Levitt Bernstein Architects 
Abercrombie- High 
Density 

20.6 82.3 Greater London Plan 

Sustainable Urban 
Neighborhood 
(maximum) 

20.6 82.3 URBED หรือ Urbanism Environmental 
Development 

Singapore planned 
densities 

41.6 166 Scoffham and Vale 

 
ที่มา: David Rudlin and Nicholas Falk,  Building the 21st Century Home : “The 
Sustainable Urban neighborhood”  (London: Architecture Press, 1999), 161. 
 
  ทั้งน้ี จากรูปแบบของลักษณะพ้ืนที่หน่วยชุมชนท่ีย่ังยืนน้ี จะมีการพูดถึงลักษณะของ
ย่านต่าง ๆ ซึ่งจากองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาขั้นต้นจะถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งย่าน
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 
  2. พื้นท่ีระดับ Block อาคาร (Block or Development Parcel) พ้ืนที่บล็อก
หรือบล็อกเล็ก ๆ ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีน้อย หรือไม่มีบริการสนับสนุนที่อยู่ในเขตแดนของตนในกรณี
ส่วนใหญ่โครงการจะได้รับการพัฒนาโดยองค์กรหน่ึง 
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  วิธีการที่จะกําหนดค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในพ้ืนที่น้ัน ๆ จะ
พิจารณากําหนดเพียงแค่ในพ้ืนที่หน่วยชุมชน (Neighborhood) และพ้ืนที่ระดับ Block อาคาร 
(Block or Development Parcel) เป็นหลัก ซึ่งในมิติของความหนาแน่นประชาการจะใช้เป็น
แนวทางกําหนดหลัก ซึ่งสามารถครอบคลุมพ้ืนที่การพัฒนาได้ที่ขนาดต้ังแต่ระดับเมือง จนถึงขนาด
แปลงที่ดินโดยการกําหนดค่า FAR จะสามารถสรุปเป็นแนวคิดได้ในภาพที่ 5 ซึ่งจากภาพดังกล่าวทํา
ให้ทราบว่าการกําหนดค่า FAR ควรจะพิจารณาพ้ืนที่ในระดับหน่วยชุมชนและบล็อคอาคารเท่าน้ัน 
 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดค่าความหนาแน่นของเมืองในพ้ืนที่ระดับต่าง ๆ  
ที่มา: Atlas, Introduction to Measuring Density, accessed January 20, 2015,  available  
from http://densityatlas.org/measuring/index.shtml 
 
 จากการศึกษาถึงหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
และลักษณะของย่านพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน ที่ Rudlin & Falk และ Van Meter จะกล่าวถึง
การพิจารณาในปัจจัยที่มีลักษณะเหมือนกันและนํามาผนวกกันโดยพิจารณาจากปัจจัยดังน้ี 
 1. บริบทสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
 2. ค่าความหนาแน่นของประชากร (Population) หมายถึงจํานวนประชากรต่อหน่วย
พ้ืนที่หรือปริมาตร  
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 3. กิจกรรมการค้า  
 4. พ้ืนที่ดิน (Building Lot) 
 5. ความสูงอาคาร (Height) 
 6. ระยะถอยร่น  
 จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (FAR) จากหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องพบว่าหลักการที่นํามาพิจารณาค่าอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่เป็นลักษณะของชุมชนละแวกบ้านที่ย่ังยืนจะสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ 
ได้ดังแผนภูมิที่ 1 โดยที่การกําหนดค่า FAR จะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการกําหนดเป็นหลัก 
เช่น พิจารณาตามข้ีจํากัดของโครงสร้างพ้ืนฐาน การพิจารณาอนุรักษ์รูปทรงของเมือง การพิจารณา
เพ่ือบรรเทาการเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเมือง หรือการพิจารณาเพ่ือกําหนดให้เป็นเมืองที่
ย่ังยืน ซึ่งในแต่ละแนวคิดน้ันล้วนเป็นเพียงวัตถุประสงค์ หลังจากที่กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
กําหนดค่า FAR ได้ จะต้องพิจารณากําหนดขนาดของพ้ืนที่เพียงระดับละแวกบ้านหรือหน่วยชุมชน 
หรือเจาะลึกลงไปถึงขนาดบล็อกของอาคาร โดยจะต้องใช้เคร่ืองมือมาศึกษาพ้ืนที่ก่อนที่จะพิจารณา
อันประกอบไปด้วย บริบทสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน กิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ ความสูง
ของอาคาร ระยะถอยร่นของอาคาร พ้ืนที่ดิน และความหนาแน่นของประชากรภายในพ้ืนที่ ซึ่งจะ
สามารถทําให้ค่า FAR ที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่มากที่สุด 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จากหลักการและ 
              แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
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2. การให้ Bonus ในการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio FAR) 
 2.1 Bonus FAR   
  คือ มาตรการ หรือแรงจูงใจพัฒนาเมือง ที่ในการอนุญาตให้สร้างอาคารท่ีมีอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินสูงกว่าค่าพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ได้ในบางพื้นที่หากอาคารดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่
ที่กําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้โดยคิดส่วนเพ่ิมเป็นอัตราส่วนร้อยละของค่าพ้ืนฐานตัวอย่างเช่น
ในบริเวณเขตรอบสถานีรถไฟฟ้าถ้าแปลงที่ดินมีพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 50 ต้ังอยู่ภายในขอบเขตที่
กําหนดไว้จะสามารถสร้างอาคารท่ีมีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินเพ่ิมได้อีกร้อยละ 10 แต่ถ้า
น้อยกว่าร้อยละ 50 จะได้ส่วนเพ่ิมอีกร้อยละ 5 (Urban Redevelopment Authority, 2014) 
 2.2 กรณีศึกษามาตรการการเพิ่ม Bonus FAR ในต่างประเทศ 
  2.2.1 สิงคโปร์ 
   การให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินเพ่ิมเติมกับแปลงท่ีดินในเขตวาง
ผังศูนย์กลางเมือง (Downtown Core Planning Area) ตามเกณฑ์ขนาดแปลงที่ดินกล่าวคือถ้าแปลง
ที่ดินมีขนาด 3,000 ถึง 5,500 ตารางเมตรจะเพ่ิมให้ร้อยละ 5 ถ้ามีขนาดระหว่าง 5,501 ถึง 8,000 
ตารางเมตร จะเพ่ิมให้ร้อยละ 10 และถ้ามีขนาดต้ังแต่ 8,001 ตารางเมตรข้ึนไป จะเพ่ิมให้ร้อยละ 15 
ของค่าพ้ืนฐานในลักษณะคล้ายกันในเขตวางผังย่านมิวเซี่ยม และออร์ชาร์ด (Museum and Orchard 
Planning Areas) ถ้าแปลงที่ดินมีขนาด 10,000 ถึง 15,000 ตารางเมตร จะเพ่ิมให้ร้อยละ 5 ถ้า
ระหว่าง 15,001 ถึง 20,000 ตารางเมตร จะเพ่ิมให้ร้อยละ 10 และถ้ามีขนาดต้ังแต่ 20,001 ตาราง
เมตรขึ้นไป จะเพ่ิมให้ร้อยละ 15 ของค่าพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดินในลักษณะน้ีแล้ว สิงคโปร์จะอนุญาตให้สร้างอาคารที่มีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน
สูงกว่าค่าสูงสุดที่ได้กําหนดไว้ในย่านน้ัน ได้ในรูปแบบจูงใจ (Incentive Plot Ratio) ในกรณีน้ีจะมี
วัตถุประสงค์พิเศษที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในแปลงที่ดินหรือพ้ืนที่น้ัน โดยจะต้องเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
  2.2.2 นครไทเป 
   นอกจากน้ี นครไทเปยังได้ออกมาตรการจูงใจเพ่ือการพัฒนาพิเศษในบาง
พ้ืนที่ โดยจะเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินให้กับอาคารที่จัดเตรียมพ้ืนที่โล่งว่างสาธารณะ
เกณฑ์ที่กําหนดไว้มีต้ังแต่ขนาดตํ่าสุดของแปลงที่ดิน อัตราส่วนพ้ืนที่ว่างในแปลงที่ดินและอัตราส่วน
ระหว่างพ้ืนที่โล่งที่จัดเตรียมไว้กับขนาดแปลงที่ดินข้ันตํ่า ทั้งน้ีพ้ืนที่โล่งสาธารณะที่จัดเตรียมไว้ต้องไป
ตามเกณฑ์ว่าด้วยขนาดความกว้างและรูปแบบพ้ืนที่โล่ง ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ว่าด้วยขนาดความกว้างและรูปแบบพ้ืนที่โล่ง 
 

รูปแบบพืน้ที่โล่ง ความกว้างตํ่าสุด ขนาดพื้นที่ตํ่าสุด ความสูงจากพื้นฐาน
พ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4 ม. 50ตร.ม. - 
พ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 ม. 100 ตร.ม. - 
ช้ันลอย - - 4.5ม. 
อาคารที่ช้ันล่างเปิดโล่ง ช้ันล่างของสิ่งปลูกสร้างที่มีเสาอาคาร บันได บันไดเลื่อน ฯลฯ 

 
ที่มา: Department of Urban Development, Taipei cityGovernment, FAR Bonus, 
accessed March 24, 2015,  available from http://english.udd.gov.taipei/2014 
 
 ในกรณีที่แปลงที่ดินใดได้บรรลุเง่ือนไขข้างต้น ก็สามารถรับการอนุโลมให้เพ่ิมอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินตามมาตรฐาน ดังน้ี ในย่านพาณิชยกรรมประเภทที่ 1 หรือในพ้ืนที่สําหรับ
ตลาดส่วนเพ่ิมของอัตราส่วนอาคารรวมจะเท่ากับผลลัพธ์ของการคูณพ้ืนที่โล่งว่างภายในแปลงกับ
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินแล้วคูณด้วย 2/5 หรือ 0.4 ในขณะที่ย่านพาณิชยกรรมประเภทที่ 2 
จะเท่ากับผลลัพธ์ของการคูณพ้ืนที่โล่งว่างภายในแปลงกับอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินแล้ว
คูณด้วย 1/3 หรือประมาณ 0.34 นอกจากน้ี นครไทเปอาจอนุโลมให้เพ่ิมความสูงได้แต่ต้องไม่เกิน 5 
เท่าของระยะห่างระหว่างจุดที่สูงที่สุดของอาคารกับเส้นกลางของถนนที่อยู่ติดด้านหน้า สําหรับแปลง
ที่ดินที่ใหญ่กว่า 2,000 ตารางเมตร ก็จะได้รับอนุญาตให้เพ่ิมพ้ืนที่อาคารได้แต่ต้องเพ่ิมไม่มากกว่า 
ร้อยละ 30 ของอัตราส่วนที่กําหนดไว้เดิม ทั้งน้ีเจ้าของโครงการต้องจ่ายเงินให้กับนครไทเปร้อยละ 70 
ของกําไรสุทธิที่ได้จากการสร้างพ้ืนที่อาคารส่วนเพ่ิมน้ัน นอกจากน้ี อาคารในพ้ืนที่ภายในรัศมี 500 
เมตร รอบสถานีรถไฟก็สามารถได้รับส่วนเพิ่มร้อยละ 30 ของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารเดิมเช่นกัน
(Department of Urban Development, Taipei city Government, 2014) 
 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า โบนัส FAR คือ แรงจูงใจการพัฒนาเมืองที่ในการอนุญาตให้
สร้างอาคารท่ีมีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินสูงกว่าค่าพ้ืนฐานที่กําหนดไว้ได้ ในบางพ้ืนที่ซึ่ง
ค่าที่จะเป็นโบนัสจะขึ้นอยู่กับแนวคิดหลักของการจัดทําผังพัฒนาเมืองว่า จะให้ผังเมืองฉบับที่เกิดขึ้น
พัฒนาเมืองไปทิศทางใด เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองตามแบบผังเมืองที่เกิดขึ้น 
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กรณีศึกษาการกําหนดค่าอัตราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ในประเทศต่าง ๆ 
 
 จากการศึกษาข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างการจัด
อันดับมหานครช้ันนํา และสภาพพ้ืนฐานทางประชากรที่มีความใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร สามารถ
คัดเลือกมหานครที่ใช้เป็นกรณีศึกษาจํานวน 5 แห่ง ดังน้ี 
 1. นครแวนคูเวอร์ เป็นมหานครที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป็นอันดับที่ 3 และมีอัตราการ
เพ่ิมของประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 
 2. นครเมลเบิร์น เป็นมหานครที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป็นอันดับที่ 17 และมีอัตราการ
เพ่ิมของประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 
 3. นครสิงคโปร์ เป็นมหานครที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป็นอันดับที่ 34 และเป็นมหานคร
อันดับที่ 3 ในเอเชีย และมีความหนาแน่นและอัตราการเพ่ิมของประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 
 4. นครฟูกูโอกะ เป็นมหานครอันดับที่ 1 ในเอเชีย และมีความหนาแน่นของประชากร
ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร 
 5. นครไทเป เป็นมหานครอันดับที่ 4 ในเอเชีย และมีจํานวนประชากรใกล้เคียงกับ
กรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจัยหลักที่นํามาพิจารณา คือ ความหนาแน่นของประชากร
และอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกกรณีศึกษาน้ี ซึ่งแต่ละประเทศ
จะมีหลักการและวิธีการในการอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังน้ี 
 
1. นครแวนคูเวอร์ (Vancouver) 
 นครแวนคูเวอร์ ควบคุมความหนาแน่นของประชากรในแต่ละย่านด้วยการกําหนดอัตรา 
ส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) โดยแต่ละย่านของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจะ
กําหนดระดับอัตราส่วนสูงสุด (Maximum Ratio) ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ย่านการใช้ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรม (Limited Agriculture) จะกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
ไว้ที่ไม่เกิน 0.12 ในขณะที่ย่านที่อยู่อาศัยแบบบ้านเด่ียว (One - Family Dwelling) จะกําหนดไว้ที่
ไม่เกิน 0.6 ส่วนย่านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมสามารถสร้างอาคารท่ีมีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม
ต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ได้ถึง 5.0 ข้อกําหนดในส่วนน้ีอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในย่าน
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง คือ ย่านเยลทาวน์ (Yale Town) ที่อนุญาตให้สูงถึงระดับ 5.0 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า แม้ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์ก็ตามสามารถสร้างอาคารที่มีระดับความหนาแน่นมากได้ หากนัก
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วางแผนสามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบอาคารได้ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม โดยวิธีการ
ที่นํามาพิจารณาค่า FAR ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ร่วมกัน (City of Vancouver, 2013) คือ 
 1. ความหนาแน่นของประชากร 
 2. บริบททางกายภาพของพ้ืนที่เช่นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นตํ่าพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
 3. ระยะถอยร่นด้านหน้า 
 4. ระยะถอยร่นด้านหลัง 
 5. ระยะถอยร่นด้านข้าง 
 6. ความสูงอาคาร 
 ทั้งน้ีจะสามารถสรุปข้อมูลของการควบคุมความหนาแน่น และการควบคุมอาคารของ 
นครแวนคูเวอร์ ได้ดังตารางที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินใน Vancuver ซึ่งรหัสในผังจะเป็นรายละเอียด

แนบท้ายซึ่งมีการพูดถึงการกําหนด FAR  
ที่มา: City of Vancouver, Sustainable zoning and Zoning ordinance, accessed March 
23, 2015,  available from http://Vancouver.ca 
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ตารางที่ 4 การควบคุมความหนาแน่น และการควบคุมอาคารของ Vancouver 
 

ประเภทการควบคุม การควบคุมความหนาแน่น การควบคุมอาคาร 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
อัตราส่วน

พ้ืนท่ี 
อาคารรวม 

อัตราส่วน
พ้ืนท่ี 

คลุมดิน 

ความสูง
อาคาร 

ระยะถอย
ร่นด้านหน้า

ระยะถอย
ร่นด้านข้าง 

ระยะถอย
ร่นด้านหลัง

1. ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
1.1 ความหนาแน่น
น้อย (One-Family 
Dwelling) 

10% ของ
ความกว้าง
แปลงท่ีดิน 

ไม่เกิน 0.6 ไม่เกิน 
35%-45% 

ไม่เกิน 10.7 
เมตร หรือ  
2 ชั้นคร่ึง 

ไม่น้อยกว่า 
5.5 เมตร 
หรือไม่น้อย
กว่า 20% 
ของความลึก
แปลงท่ีดิน 

ไม่น้อยกว่า
7.3 เมตร 
หรือไม่น้อย
กว่า 30 % 
ของความลึก
แปลงท่ีดิน 

1.2 ความหนาแน่น
ปานกลาง (Two-
Family Dwelling) 

10% ของ
ความกว้าง
แปลงท่ีดิน 

ไม่น้อยกว่า 
4.9-7.3 
เมตร 

0.4 - 0.8 ไม่เกิน 45% ไม่เกิน 10.7 
เมตร หรือ  
2 ชั้นคร่ึง 

ไม่น้อยกว่า
20 เมตร - 
ไม่กําหนด 

1.3 ความหนาแน่น
มาก(Multiple-
Family Dwelling) 

0.6 - 1.0 ไม่เกิน 55% 
บางย่านไม่
กําหนด 

10.7 - 33.6 ไม่น้อยกว่า 
6.1 เมตร – 
ไม่กําหนด 

2.1 เมตร - 
ไม่กําหนด เมตร 

ไม่น้อยกว่า
10.7 เมตร - 
ไม่กําหนด 

2.ประเภทพานิชย-
กรรม 
(Commercial) 

1.2 - 5.0 ไม่กําหนด ไม่เกิน 9.2 -
28.1 เมตร 

ไม่น้อยกว่า 
3.7 เมตร - 
ไม่กําหนด 

ถ้าติดอยู่กับ
เขตท่ีอยู่
อาศัยต้อง 
ไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร 

ไม่น้อยกว่า
10.7 เมตร - 
ไม่กําหนด 

3.ประเภท
อุตสาหกรรม 
(Industrial) 

0.75 - 5.0 ไม่กําหนด ไม่เกิน 12.2 
– 30.5 
เมตร 

ไม่กําหนด ถ้าติดอยู่กับ
เขตท่ีอยู่
อาศัยต้องไม่
น้อยกว่า 
1.5 เมตร 

ไม่น้อยกว่า
3.1 เมตร 

4. ประเภท
เกษตรกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
7.3 เมตร 

4.5 เมตร 4.5 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน ไม่เกิน 9.2 
เมตร หรือ  
2 ชั้นคร่ึง 

8% - 12% 
(Agriculture) 

เมตร 

5. ประเภทพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตร์ 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด ไม่เกิน 5.0 - 
ไม่กําหนด 

ไม่น้อยกว่า 
5.3-22.9 
เมตร 

ไม่กําหนด ถ้าติดอยู่กับ
เขตท่ีอยู่
อาศัยต้องไม่
น้อยกว่า 

(Historical Area) 

7.0 เมตร 
 
ที่มา: City of Vancouver, Sustainable zoning and Zoning ordinance, accessed March 
23, 2015,  available from http://Vancouver.ca 
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2. นครเมลเบิร์น (Melbourne)  
 การควบคุมความหนาแน่นในนครเมลเบิร์นเป็นไปตามการควบคุมการออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development Overlay) ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งอาจครอบคลุมเพียงบางส่วนของ
ย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการศึกษาพบว่าย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียวกันก็มีการ
กําหนดการควบคุมความหนาแน่นแตกต่างกันออกไป โดยวิธีการที่นครเมลเบิร์นใช้ในการพิจารณา
ควบคุมความหนาแน่นของอาคาร คือ อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Plot Ratio) โดยวิธีการ
ที่ใช้พิจารณาค่าความแตกต่างของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Plot Ratio) ในแต่ละพ้ืนที่
คือระดับกลุ่มอาคาร (Block) จํานวนช้ันและระยะความสูง (City of Melbourne, 2013) 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงการควบคุมการออกแบบและพัฒนา (Design and Development Overlay) ของ

แต่ละพ้ืนที่ โดยอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Plot Ratio) จะอยู่ในข้อกําหนด  
น้ีด้วย 

ที่มา: City of Melbourne,  Design and Development Overlay,  accessed January 20, 
2015, available from http://melbournce.vic.gov.au 
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3. สิงคโปร์ (Singapore) 
 ในประเทศสิงคโปร์จะเรียกการกําหนดพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) 
แต่ละย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินข้ันสูงสุด เพ่ือ
ควบคุมความหนาแน่นในพ้ืนที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นอกเหนือไปจากมาตรฐานอ่ืนที่ทางการได้กําหนดไว้ในการควบคุมขนาดและรูปแบบอาคาร 
ทั้งน้ีสิงคโปร์ได้กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินข้ันสูงสุดไว้สําหรับแต่ละย่าน แต่ไม่ได้
หมายความว่าที่ดินทุกแปลงจะได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารได้ตามน้ันเสมอไป โดยข้ันอยู่กับดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ว่าอาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่มีความสอดคล้องหรือไม่กับสภาพแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่น้ัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการกําหนดอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน ได้แก่ 
 1. ที่ต้ัง 
 2. รูปแบบแปลงที่ดิน 
 3. รูปแบบอาคาร 
 4. ความสูง 
 5. ระยะถอยร่น 
 
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินกับความสูงของอาคารของ

สิงคโปร์ 
 

อัตราส่วนพืน้ที่อาคารรวมตอ่พื้นที่ดิน จํานวนชั้นสูงสุด 
ไม่เกิน 1.4 5 
ไม่เกิน 1.6 12 
ไม่เกิน 2.1 24 
ไม่เกิน 2.8 36 

> 2.8 > 36 
 
ที่มา: Urban Redevelopment Authority, Region Planning Area and subzone, accessed 
January 28, 2015,  available from http://ura.gov.sg  
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ตารางที่ 6 แสดงระยะถอยร่นของอาคารของสิงคโปร์ และข้อกําหนดทางเทคนิคอ่ืน เช่น การเพ่ิม
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนดิน (Bonus Plot Ratio) 

 
 

ลําดับศักย์ถนน 
 

อาคารท่ีอยู่อาศัย
 

ระยะถอยรน่จากถนน
(เมตร) 

ระยะพืน้ทีส่ีเขยีวถอยร่น 
จากถนน (ส่วนหนึ่งของ
ระยะถอยรน่จากถนน) 

(เมตร) 
6 ช้ันขึ้นไป 30 5 
ไม่เกิน 5ช้ัน 24 5 

ประเภทที่ 1 
(ทางด่วน) 

อาคารจอดรถ 15 5 
6 ช้ันขึ้นไป 15 5 
ไม่เกิน 5ช้ัน 12 5 

ประเภทที่ 2 
(ถนนสายหลกั) 

อาคารจอดรถ 7.5 3 
6 ช้ันขึ้นไป 10 3 
ไม่เกิน 5ช้ัน 7.5 3 

ประเภทที่ 3 
(ถนนสายรอง) 

อาคารจอดรถ - - 
6 ช้ันขึ้นไป 7.5 3 ประเภทที่ 4-5 

(ถนนสายย่อย และ 
อาคารจอดรถ - - ทางเข้าอาคาร) 

 
ที่มา: Urban Redevelopment Authority, Region Planning Area and subzone, accessed 
January 28, 2015,  available from http://ura.gov.sg  
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ภาพที่ 8 แสดงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของสิงคโปร์ที่ระบุเป็นราย Block 
ที่มา: Urban Redevelopment Authority, Region Planning Area and subzone, accessed 
January 28, 2015,  available from http://ura.gov.sg  
 
ตารางที่ 7 แสดงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์ 
 

อาคารท่ีอยู่อาศัย 
อัตราส่วนพืน้ที่อาคารรวม

ต่อพื้นที่ดิน 
อัตราส่วนพืน้ที่ครอบคลุม 
อาคารต่อพืน้ที่ดิน (%) 

บ้าน (หนาแน่นตํ่า) ขึ้นอยู่กับความสูงอาคาร ไม่เกิน 35/40/45% ตามขนาดแปลง 
หนาแน่นตํ่า ไม่เกิน 1.4 ไม่เกิน 35/40/45% ตามขนาดแปลง 
หนาแน่นปานกลาง ไม่เกิน 1.6 ไม่เกิน40% 
หนาแน่นปานกลางถึงสูง ไม่เกิน 2.1 ไม่เกิน 40 % 
หนาแน่นสูง ไม่เกิน 2.8 ไม่เกิน 40 % 
หนาแน่นสูงมาก >2.8 ไม่เกิน 40 % 

 
ที่มา: Urban Redevelopment Authority, Region Planning Area and subzone, accessed 
January 28, 2015,  available from http://ura.gov.sg  
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4. นครฟูกุโอกะ (Fukuoka) 
 นครฟูกูโอกะใช้หลักการการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area 
Ratio) คือ การควบคุมความหนาแน่นประชากรและระดับของกิจกรรมในแต่ละย่าน โดยในแต่ละย่าน
จะกําหนดระดับอัตราส่วนค่า FAR สูงสุดที่แตกต่างกันไป เพ่ือความสมดุลระหว่างระดับการพัฒนา
และขีดความสามารถในการรองรับของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ย่านที่พักอาศัยหนาแน่นน้อย จะกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินไว้ไม่เกิน 0.8 ในขณะที่ย่านที่พักอาศัยหนาแน่นมากจะกําหนด
ไว้ไม่เกิน 3 ซึ่งเท่ากับย่านอุตสาหกรรม ส่วนย่านพาณิชยกรรมสามารถสร้างอาคารท่ีมีอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินได้ถึง 8.0  
 นอกจากนี้ นครฟูกูโอกะยังได้กําหนดอัตราส่วนร้อยละของพ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร (Building 
Coverage Ratio) เพ่ือควบคุมสภาพความแออัดของอาคาร โดยควบคุมเป็นอัตราส่วนร้อยละสูงสุดของ
พ้ืนที่ครอบคลุมอาคารเพื่อให้มีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าที่กําหนด เช่น ในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ได้
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่ครอบคลุมอาคารไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งใกล้เคียงกับย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลางและสูง ตลอดจนย่านอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ส่วนในย่านพาณิชยกรรม สามารถ
ปลูกสร้างอาคารที่มีอัตราส่วนพ้ืนที่ครอบคลุมอาคารสูงถึงร้อยละ 80 นอกเหนือจากค่าอัตราพ้ืนที่
อาคารร่วมต่อพ้ืนที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของพ้ืนที่ครอบคลุมอาคารแล้ว นครฟูกูโอกะมีข้อกําหนด
ควบคุมขนาดแปลงที่ดิน (Plot Size) เพ่ือป้องกันสภาพความแออัดของอาคาร แต่พบว่ามีการใช้
บังคับข้อกําหนดน้ีเพราะบางพ้ืนที่ของย่านเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทที่ 1 เท่าน้ัน ซึ่งกําหนด
ขนาดตํ่าสุดของแปลงที่ดินไว้ที่ 165 ตารางเมตร (นพนันท์ ตาปนนท์, 2558) ทั้งน้ียังสามารถสรุปการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของนครฟูกุโอกะได้ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของฟูกุโอกะ 
 

การควบคุมความหนาแน่น การควบคุมอาคาร
ย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน FAR 

สูงสุด 
BCR 
สูงสุด 

ความสูง 
(ม.) 

ระยะรน่
(ม.) 

ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทที่ 1 60,80 40,50 10 1 
ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทที่ 2 80 50 10 1 
ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับปานกลางและสงู
ประเภทที่ 1 

100,150,200 50,50 - - 
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ตารางที่ 8 แสดงการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของฟูกุโอกะ (ต่อ) 
 

การควบคุมความหนาแน่น การควบคุมอาคาร
ย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน FAR 

สูงสุด 
BCR 
สูงสุด 

ความสูง 
(ม.) 

ระยะรน่
(ม.) 

ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับปานกลาง 
100,150,200 50,50 - - 

และสูง ประเภทที่ 2 
ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัย ประเภทที่ 1 200,300 60 - - 
ย่านเฉพาะที่อยู่อาศัย ประเภทที่ 2 200,300 60 - - 
ย่านกึ่งที่อยู่อาศัย ประเภทที่ 1 200 60 - - 
ย่านกึ่งที่อยู่อาศัย ประเภทที่ 2 200,300 80 - - 
ย่านกึ่งที่อยู่อาศัย 200 60 - - 
ย่านพาณิชยกรรมชุมชน 200,300 80 - - 
ย่านพาณิชยกรรม 200,300,400, 

500,600,700, 
800 

80 - - 

ย่านกึ่งอุตสาหกรรม 200,300 60 - - 
ย่านอุตสาหกรรม 200 60 - - 
ย่านเฉพาะอุตสาหกรรม 200 60 - - 

 
ที่มา: นพนันท ์ตาปนนท์,  โครงการวางและจัดทาํผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558). 
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ภาพที่ 9 ผังข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนครฟูกุโอกะ 
ที่มา: นพนันท ์ตาปนนท์,  โครงการวางและจัดทาํผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558). 
 
5. นครไทเป (Taipei) 
 นครไทเปใช้หลักการการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area 
Ratio) คือ ความหนาแน่นประชากรความหนาแน่นอาคารและพิจารณาขีดจํากัดของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ร่วมด้วย อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินขั้นสูงสุดของย่านพานิชยกรรมได้กําหนดไว้ที่ร้อยละ 
360 ไปจนถึงร้อยละ 800 นอกจากน้ีย่านทัศนียภาพซึ่งไม่ต้องการให้มีการปลูกสร้างหนาแน่นมาก
เกินไป ได้กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมไว้ไม่เกินร้อยละ 60 เท่ากับย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
จะสังเกตได้ว่าย่านเกษตรกรรมและย่านอนุรักษ์ของนครไทเปไม่ได้มีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดินใด แต่ใช้มาตรการอ่ืนแทนในการควบคุมความหนาแน่นอาคาร คือ อัตราส่วนพ้ืนที่
คลุมดินต่อพ้ืนที่ดินขั้นสูงสุด ซึ่งในย่านเกษตรกรรมและย่านพ้ืนที่สงวนบางแห่งได้กําหนดไว้ต่ําเพียง
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แค่ร้อยละ 10 เท่าน้ัน ซึ่งวิธีการพิจารณาค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) 
ที่นครไทเปใช้ประกอบด้วยความสูงอาคารระยะถอยร่นอาคารและขนาดแปลงที่ดิน (Department of 
Urban Development, Taipei city Government, 2014) 
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงข้อกําหนดการควบคุมความหนาแน่น และการใช้ประโยชน์ที่ดินนครไทเป 
ที่มา: Taipei city Government, Department of Urban Development,  FAR Bonus, 
accessed March 24, 2015, available from http://english.udd.gov.taipei/ 
  
 จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จากกรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ พบว่า หลักการที่นํามาพิจารณาค่า
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) ของเเต่ละเมืองน้ัน มีการนํามาใช้เพ่ือการ
ควบคุมความหนาแน่นประชากรและระดับของกิจกรรมในแต่ละย่าน โดยวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) ของเเต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบริบท
และสภาพแวดล้อมของพื้นที่เมือง แต่ทั้งนี้ยังคงมีการพิจาณาตามแนวคิดและวิธีการที่ได้ศึกษามา 
โดยจะสามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศท่ีพิจารณาค่า FAR โดยใช้แนวคิดกําหนดตาม
ขีดจํากัดของสาธารณูปโภค คือ นครฟูกูโอกะ นครไทเป และสิงคโปร์  ส่วนกลุ่มที่พิจารณาจากการ
อนุรักษ์รูปทรงและรูปแบบของเมือง คือ นครแวนคูเวอร์ และนครเมลเบิร์น โดยแต่ละประเทศจะ
พิจารณาขนาดของย่านในการกําหนดค่า FAR ในระดับหน่วยชุมชน ซึ่งเครื่องมือและวิธีการพิจารณา
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ค่า FAR จะมีการพูดถึงปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ 
จะสามารถสรุปเป็นแผนความคิดได้ดังแผนภูมิที่ 2 และตารางที่ 9 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2  การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จากกรณีศึกษา 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 9 แสดงปัจจัยที่ใช้พิจารณาค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในประเทศต่าง ๆ  
 

ด้าน แวนคูเวอร์ เมลล์เบิร์น สิงคโปร์ ฟูกุโอกะ ไทเป 
กายภาพ 1. บริบททาง

กายภาพของ
พื้นที ่

1. ความสูงอาคาร 1. ระยะถอยร่น  1. ระยะถอยร่น 
2. ที่ตั้ง 2. ความสูงอาคาร 2. ความสูง

อาคาร 3. รูปแบบอาคาร 3. ที่ตั้ง 
2. ระยะถอยร่น 4. ขนาดแปลง

ที่ดิน 
4. รูปแบบอาคาร 3. 

3. ความสูง
อาคาร 

5. ขนาดแปลง
ที่ดิน 

ขนาดแปลง
ที่ดิน 

เศรษฐกิจ    กิจกรรมใน 
แต่ละย่าน 

 

สังคม ความหนาแน่น
ของประชากร 

  ความหนาแน่น
ของประชากร 

 

หมายเหตุ: การศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลจากการศึกษากรณีศึกษาโดยผู้วิจัย 
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 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาของการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio) ในแต่ละประเทศพบว่า หลักการและวิธีการที่นํามาพิจารณา
ในการกําหนดค่า FAR คือ การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบ
สาธารณูปโภคและการกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารโดยการพิจารณาการอนุรักษ์รูปทรงและ
รูปแบบเมือง (Urban Form and Pattern Conservation) ซึ่งทั้งสองแนวคิดน้ันเป็นเพียงจุดประสงค์
หลักของการกําหนดค่า FAR ของแต่ละประเทศ ส่วนวิธีการกําหนดค่า FAR น้ันจะใช้ปัจจัยทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งปัจจัยในแต่ละด้านจะช่วยใช้พิจารณาการแบ่งย่านพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเมืองแต่
ละเมือง เพ่ือให้สามารถระบุค่า FAR ที่ตอบรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของย่านแต่ละย่าน 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาแนวคิดและวิธีการกําหนดค่า FAR ตามหลักทฤษฎี และแนวคิด กับ
แนวคิดกําหนดค่า FAR ของกรณีศึกษา พบว่า ทั้งหมดล้วนมีความสอดคล้องกันซึ่งประเด็นที่
สอดคล้องกัน คือ ขนาดของการกําหนดค่า FAR ที่มุ่งพิจารณาในพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน ส่วนวิธีการ
กําหนดค่า FAR จะมีปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ที่คล้ายคลึงกันเช่นกัน 
  

แนวทางการการกําหนดคา่อัตราส่วนพืน้ทีอ่าคารรวมต่อ 
พื้นที่ดิน (Floor Area Ratio) ในประเทศไทย 

  
 โดยหลักการกําหนดค่าความหนาแน่นที่ใช้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินใน
การศึกษาครั้งน้ีได้นําหลักการศึกษามาจากโครงการจัดทํามาตรฐานทางด้านผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ปี 2553 ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาถึงการกําหนดความหนาแน่นที่ใช้การ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) ของกรุงเทพมหานคร 
 โดยที่การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) 
ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงเพ่ือความคุมความหนาแน่นของกิจกรรมและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนภายใน
เมืองให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวม โดยที่อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 2) และได้ประกาศเป็นกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวได้มีการเพ่ิมข้อกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) เข้ามาใช้เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมและส่งเสริมการ
พัฒนาเมือง (นพนันท์ ตาปนนท์, 2553: 120-148) 
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1. หลักการกําหนดค่าความหนาแน่น (Density) ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
 สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครใช้หลักการการควบคุมความหนาแน่นของประชากร 
(Density หรือ Bulk Control) เพ่ือให้ปริมาณความต้องการสอดคล้องกับขีดความสามารถทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ันจะสามารถทําได้ด้วยการแปลค่า
ความหนาแน่นสุทธิ (Net Density) ให้เป็นเกณฑ์การกําหนดทางด้านกายภาพได้แก่อัตราส่วน 
 พื้นที่อาคารรวมต่อแปลงที่ดินที่เป็นที่ต้ังของอาคารน้ันหรือตามที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
Floor Area Ratio หรือ FAR นอกจากน้ียังอาจมีการควบคุมทางด้านกายภาพอ่ืน ๆ เพ่ือผลทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ัน เช่น การกําหนดขนาดและสัดส่วนของแปลง
ที่ดิน (Lot Size หรือ Plot Ratio) อัตราส่วนพ้ืนที่ว่าง (Open Space Ratio หรือ OSR) หรือ
อัตราส่วนพ้ืนที่ปกคลุมอาคาร (Building Coverage Ratio หรือ BCR) ระยะถอยร่นอาคาร (Set 
Back) และการกําหนดความสูงหรือจํานวนช้ันของอาคาร (Building Height) (นพนันท์ ตาปนนท์, 
2553: 162-170) 
 
2. การกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
 สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครใช้หลักการพิจารณาค่า FAR ของพ้ืนที่ภายในกรุงเทพฯ
โดยพิจารณาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอันประกอบไปด้วย ขนาดแปลงที่ดิน พ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร
จํานวนช้ันของอาคาร ระยะระหว่างอาคารกับเขตที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์
อาคาร โดยใช้้แผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1: 1,000 และ 1: 5,000 ของ
สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้นํามาคํานวณหาค่าเฉล่ียและค่าอัตราส่วนที่สําคัญ ได้แก่
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR) อัตราส่วนพ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร 
(Building Coverage Ratio หรือ BCR) และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (Open Space 
ratio หรือ OSR) ทั้งน้ี จากการสํารวจพบว่าในพ้ืนที่ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสาน (Mixed Uses) ประกอบด้วย อาคารและกิจกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งพบในย่านต่าง ๆ 
เช่น ย่านพาณิชยกรรม (บางกะปิ  บางนา-ตราด  พระราม 2 สามย่านสุขุมวิท (นานา) อโศก สีลม  
ทาวน์อินทาวน์) ย่านอุตสาหกรรม (ราษฎร์บูรณะ บางบอน ลาดกระบัง คลองเตย - พระราม 3) และ
ย่านที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง (ราชดําริ) การคํานวณค่าเฉลี่ยและค่าอัตราส่วนจากข้อมูลของ
อาคาร และกิจกรรมทั้งหมดของทั้งพ้ืนที่ซึ่งเป็นการใช้้ที่ดินแบบผสมผสานกัน อาจทําให้้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าอัตราส่วนที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงคํานวณค่าเฉลี่ยและค่า
อัตราส่วนของอาคารและกิจกรรมหลักที่เป็นลักษณะเฉพาะของย่านน้ัน ๆ เพ่ือให้ได้ค่าเฉลี่ยและค่า
อัตราส่วนที่สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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 การสํารวจภาคสนามได้จัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ได้แก่ ขนาดครัวเรือนระดับ
รายได้และลักษณะการถือครองที่ดิน โดยใช้แบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) 
เพ่ือให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษา (นพนันท์ ตาปนนท์, 2553: 180-183) 
 แผนผังข้อกําหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแผนผังที่ใช้เพ่ือการควบคุมตามกฎหมาย
จึงควรใช้มาตราส่วนของแผนผังที่มีความชัดเจนต่อการอ้างอิงในเขตเมืองช้ันใน ควรใช้มาตราส่วน
ระหว่าง 1:2,000 ถึง 1:5,000 และในเขตเมืองช้ันนอก ควรใช้มาตราส่วนระหว่าง 1:5,000 ถึง 1:10,000  
 2.1 ที่อยู่อาศัย 
   ความต้องการพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัยคํานวณจากจํานวนประชากรที่อยู่อาศัย หรือ
ประชากรกลางคืน (Night-time Population) ตามการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลา
ของการคาดการณ์ 20 ปีี การคาดการณ์ดังกล่าวจะจําแนกจํานวนประชากรตามระดับรายได้ของ
ครัวเรือน (Household Income) ได้แก่ ครัวเรือนที่มีระดับรายได้สูง ปานกลาง และต่ํา ซึ่งหากนํา
จํานวนประชากรจําแนกตามระดับรายได้ของครัวเรือนดังกล่าว หารด้วยค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 
(Gross Density) ของประชากรในบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ปานกลาง และมาก ตาม
มาตรฐานที่กําหนดแล้วจะทําให้ได้พ้ืนที่เพ่ือการใช้้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
ปานกลาง และมากตามลําดับ 
   ข้อมูลจํานวนประชากรที่อยู่อาศัย หรือประชากรกลางคืนในเขตเมือง (ไม่รวม
ประชากรในครัวเรือนเกษตร) จะอาศัยข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing 
Census) ซึ่งเป็นข้อมูลตามการสํารวจแจงนับโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกรอบระยะ 10 ปีี ประกอบ
กับข้อมูลการสํารวจสภาวะทาง เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-economic Survey of 
Households) ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติจะจัดสํารวจทุกรอบระยะ 2 ปีี ทั้งน้ี การศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยน แปลงจํานวนประชากรและระดับรายได้ของครัวเรือน ควรใช้ข้อมูลในอดีตเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของการคาดการณ์์ในอนาคต  
 2.2 พาณิชยกรรม 
   ความต้องการพ้ืนที่พาณิชยกรรม อาศัยการคํานวณจากจํานวนแรงงานหรือประชากร
กลางวัน (Day-time Population) ในสาขาการค้าและการบริการตามการคาดการณ์ในอนาคต การ
คาดการณ์ดังกล่าวจะจําแนกจํานวนแรงงานตามอัตราส่วนการกระจายตัวในศูนย์์พาณิชยกรรมระดับ
ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์์พาณิชยกรรมชุมชน ศูนย์์พาณิชยกรรมชานเมือง ศูนย์์พาณิชยกรรมรอง  ศูนย์์พาณิช
ยกรรมหลัก และที่กระจายตัวอยู่โดยท่ัวไป โดยจํานวนแรงงานตามการคาดการณ์ดังกล่าวหารด้วยค่า
ความหนาแน่นเฉลี่ย (Gross Density) ของแรงงานในศูนย์์พาณิชยกรรมแต่ละระดับตามมาตรฐานท่ี
กําหนด จะทําให้ได้พ้ืนที่เพ่ือการใช้้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมจําแนกตามระดับศูนย์์พาณิช
ยกรรมในอนาคต 
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   ทั้งน้ี ข้อมูลจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวันในสาขาการค้าและการบริการ    
จะอาศัยข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census) และสํามะโนธุรกิจ
ทางการค้าและการบริการ (Business Trade and Services Census) ซึ่งเป็นข้อมูลตามการสํารวจ
แจงนับโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติรอบระยะ 10 ปี ประกอบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross 
Provincial Product หรือ GPP) สาขาการค้าและการบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลรายปีที่จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
จํานวนแรงงานในสาขาการค้าและบริการ บริการควรใช้ข้อมูลในอดีตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาของการคาดการณ์ในอนาคต   
 2.3 อุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
   ความต้องการพ้ืนที่อุตสาหกรรมอาศัยการคํานวณจากจํานวนแรงงานหรือประชากร
กลางวัน (Day-time Population) ในสาขาอุตสาหกรรมตามการคาดการณ์ในอนาคต การคาดการณ์
ดังกล่าวจะจําแนกจํานวนแรงงานตามอัตราส่วนการกระจายตัวในเขตอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
และที่กระจายตัวอยู่โดยท่ัวไป โดยจํานวนแรงงานตามการคาดการณ์ดังกล่าวหารด้วยค่าความ
หนาแน่นเฉลี่ย (Gross Density) ของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
ที่กําหนดแล้ว จะทําให้ได้พ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม จําแนกเป็นเขต
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ในอนาคตความต้องการพ้ืนที่คลังสินค้าในอนาคตจะคาดการณ์
จากแนวโน้มการขยายตัวด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม และปริมาณสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการ
กักเก็บและขนส่งจําหน่าย 
   ข้อมูลจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวันในสาขาอุตสาหกรรม จะอาศัยข้อมูล
สํามะโนประชากรและเคหะ (Population and Housing Census) และสํามะโนอุตสาหกรรม 
(Industrial Census) ซึ่งเป็นข้อมูลตามการสํารวจแจงนับโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติทุกรอบระยะ 10 
ปี ประกอบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product หรือ GPP) สาขาอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นข้อมูลรายปีที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานในสาขาอุตสาหกรรม ควรใช้ข้อมูลในอดีต
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของการคาดการณ์ในอนาคต 
 2.4 เกษตรกรรม 
   เขตของผังเมืองรวมจะครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรมที่จําเป็นต่อการควบคุม
การขยายตัวของเมือง (Green Belt) นอกจากน้ี ความต้องการพ้ืนที่เกษตรกรรมจะกําหนดตามความ
เหมาะสม และความจําเป็นต่าง ๆ เช่น การสงวนรักษาพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พ้ืนที่
แนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย หรือภัยทางธรรมชาติ และ
พ้ืนที่สําหรับกักเก็บ หรือการระบายนํ้าในฤดูนํ้าหลาก (Flood Zone หรือ Diversion Channel) ฯลฯ 
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 2.5 สถาบันราชการสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
   ความต้องการพ้ืนที่สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยพ้ืนฐาน
ทั่วไป จะพิจารณาจากจํานวนประชากรท่ีอยู่อาศัยหรือประชากรกลางคืน (Night-time Population) 
และจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวัน (Day-time Population) ตามการคาดการณ์ในอนาคต
ประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ต้องการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกัน 
 
3. มาตรการการเพ่ิม Bonus FAR ในไทย 
 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 กําหนดให้มีมาตรการให้เพ่ิมค่า FAR 
Bonus ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราส่วนอาคารรวมต่อพ้ืนที่ที่ดินในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (นพนันท์ ตาปนนท์, 2553: 200-205) ดังน้ี 
 3.1 การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย หรือผู้อยู่อาศัยในโครงการเดิม โดยพ้ืนที่
อาคารที่เพ่ิมขึ้นต้องไม่เกิน 4 เท่าของพ้ืนที่ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยที่มี
ราคาตํ่ากว่าท้องตลาด หรือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้อยู่อาศัยเดิมในพ้ืนที่โครงการ (Affordable Housing) 
 3.2 การจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือสวนสาธารณะ โดยพ้ืนที่อาคารที่
เพ่ิมข้ึนต้องไม่เกิน 5 เท่าของพ้ืนที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือสวนสาธารณะที่จัดให้มี (Public 
space or Park) 
 3.3 การจัดให้มีที่จอดรถยนต์บริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (Park and Ride) 
สถานีศูนย์วัฒนาธรรม อ่อนนุช ลาดกระบัง บางบําหรุ ตลิ่งชัน อุดมสุข และแบริ่ง โดยพ้ืนที่อาคารท่ี
เพ่ิมขึ้นต้องไม่เกิน 30 ตารางเมตรต่อที่จอดรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น 1 คัน 
 3.4 การจัดให้มีพ้ืนที่รับนํ้าในแปลงที่ดิน โดยให้มี FAR เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 หากได้จัดให้มีที่
เก็บนํ้าในสัดส่วน 1 ลูกบาศก์เมตรต่อพ้ืนที่ดิน 50 ตารางเมตร (Reservoir) 
 3.5 การจัดให้มีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยรองรับในระดับ 
Certified, Silver, Gold, Platinum ซึ่งได้ค่า FAR เพ่ิมขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฏหมายการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานโดยมีค่าดังน้ี 
  3.5.1 Certified ร้อยละ 5 
  3.5.2 Silver ร้อยละ 10 
  3.5.3 Gold ร้อยละ 15 
  3.5.4 Platinum ร้อยละ 20 
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4. ความสัมพันธ์ของกฏหมายควบคุมอาคารกับค่าอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (Floor 
Area Ratio FAR) 

 4.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มีผลใช้บังคับทั่วประเทศ แต่จะใช้บังคับ
ในท้องที่ใดมีบริเวณเพียงใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อนประกาศใช้ 
 4.2 สําหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฏหมายว่าด้วย    
ผังเมือง หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารตามเขตของ
ผังเมืองรวมโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 4.3 สําหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับ ไม่ว่าท้องที่ที่อาคารน้ันต้ังอยู่จะได้มีพระราช
กฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่ก็ตาม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2556) 
 จากการศึกษาจะสามารถพบได้ว่า กฏหมายควบคุมอาคารจะสามารถนําไปใช้ไปในทุก
พ้ืนที่ แต่ในทางที่จริงแล้ว เมืองแต่ละเมืองมีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน จึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง
เรื่องความสัมพันธ์ของกฏหมายกับพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีการกําหนดอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio FAR) โดยแยกเป็นประเภทการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามความหนาแน่นของประชากร 
 ถ้าพิจารณากฏหมายควบคุมอาคารเป็นตัวพิจารณาร่วม จะเห็นได้ถึงความไม่สัมพันธ์ของ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อมกับประเภทของอาคารและสภาพพ้ืนที่ เช่น การพิจารณาอัตราส่วน
ของ FAR ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ มักจะกําหนดจากอัตราสูงสุดเสมอ ซึ่งเป็นการละเลยการ
พิจารณาความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างรอบข้างอาคาร และพ้ืนที่สวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง
ประกอบกับปัญหาการก่อสร้างอาคารที่มุ่งเพ่ือการรองรับระบบขนส่งมวลชนเป็นสําคัญ จึงทําให้การ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio FAR) น้ี จากตัดสิทธ์ิในทางทรัพย์สิน
เพ่ือให้ประชาชนในอาคารมีพ้ืนที่ว่าง เพ่ือสุขภาพอนามัยไม่เพียงพอกับความต้องการที่แท้จริง 
 
5. สรุปหลักการและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (Floor Area Ratio 

FAR) ในประเทศไทย 
 จากการศึกษาแนวคิดและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม   
ต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จากโครงการจัดทํามาตรฐานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พบว่า
หลักการที่นํามาพิจารณาค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จะมี
วัตถุประสงค์โดยใช้การกําหนดจากขีดความสามารถของสาธารณูปโภค และวิธีการกําหนดค่า FAR 
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จะสามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยทางด้ายกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งรายละเอียดของแต่ละปัจจัยจะ
ถูกแสดงอยู่ในตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 3 
 
ตารางที่ 10 แสดงผลการศึกษาวิธีการกําหนดค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของ

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
 

ด้าน สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
กายภาพ 1. ขนาดแปลงที่ดิน 

2. พ้ืนที่ครอบคลมุอาคาร 
3. จํานวนช้ันของอาคาร 
4. ระยะระหว่างอาคารกับเขตที่ดิน 
5. พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จําเป็นต่อการควบคุมการขยายตัวของเมือง 

(Green Belt)  
เศรษฐกิจ ลักษณะรายได้ 
สังคม 1. ขนาดครัวเรือน 

2. ข้อมูลจํานวนประชากรท่ีอยู่อาศัยหรือประชากรกลางคืนในเขตเมือง 
3. ข้อมูลจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวันในสาขาการค้าและการ

บริการ 
4. ข้อมูลจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวันในสาขาอุตสาหกรรม 
5. ประชากรท่ีอยู่อาศัยหรือประชากรกลางคืน (Night - time 

Population) และจํานวนแรงงานหรือประชากรกลางวัน (Day - 
time Population)  

หมายเหตุ:  การศึกษาวิเคราะห์และทําการสรุปผลโดยผู้วิจัย 
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แผนภูมิที่ 3 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) จากสํานักผังเมือง 
 กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ: การศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลโดยผู้วิจัย 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาของการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวม
ต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า หลักการที่นํามาพิจารณา
ในการกําหนดค่า FAR คือ การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งจะสามารถสรุปในรูปแบบตารางที่ 11 โดยจะเป็นการสรุปวิธีการกําหนดค่า FAR ใน
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยจะเป็นการเปรียบเทียบวิธีการกําหนดค่า 
FAR ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครกับกรณีศึกษา และแนวคิดและทฤษฎีในการกําหนดค่า FAR 
โดยจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัจจัยที่คล้ายคลึงและที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาการกําหนดค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
 

ด้าน แนวคิดและหลักการ 
ที่เก่ียวข้อง 

กรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ 

สํานักผังเมืองฯ 

กายภาพ 1. บริบททางด้านกายภาพ 
2. ความสูงอาคาร 
3. ขนาดแปลงที่ดิน 
4. ระยะถอยร่น 
 

1. บริบททางกายภาพ
ของพ้ืนที่ 

1. ขนาดแปลงที่ดิน 
2. พ้ืนที่ครอบคลมุอาคาร 

2. ระยะถอยร่น 3. จํานวนช้ันของอาคาร 
3. ความสูงอาคาร 4. ระยะระหว่างอาคาร

กับเขตที่ดิน 4. รูปแบบอาคาร 
5. ขนาดแปลงที่ดิน 5. 
6. ที่ต้ัง 

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่
จําเป็นต่อการควบคุม
การขยายตัวของเมือง 
(Green Belt)  

เศรษฐกิจ กิจกรรมการค้าในแต่ละ
ย่าน 

กิจกรรมในแต่ละย่าน ลักษณะรายได้ 

สังคม ความหนาแน่นของ
ประชากร 

ความหนาแน่นของ
ประชากร 

1. ขนาดครัวเรือน 
2. ข้อมูลจํานวนประชากร

ตามประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดินใช้หา
ความหนาแน่น
ประชากรสุทธิ 

หมายเหตุ:  การศึกษาวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
 
6. สรุปวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio) 
 โดยที่วิธีการท่ีนํามาใช้กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor Area Ratio) 
ของสํานักผังเมืองไทยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
 6.1 ด้านกายภาพ 
  การพิจารณาถึงบริบททางด้านกายภาพ ขนาดแปลงที่ดิน จํานวนช้ันของอาคาร 
พ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร ระยะระหว่างอาคารกับเขตที่ดิน และในเร่ืองของพ้ืนที่เกษตรที่จําเป็นต่อการ
ขยายตัวของเมือง 
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 6.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  การพิจารณาถึงลักษณะรายได้ ซึ่งเป็นส่วนที่สํานักผังเมืองนํามาใช้ร่วมพิจารณา เพ่ือ
แบ่งระดับค่า FAR 
 6.3 ด้านสังคม 
  การพิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากร โดยเป็นวิธีการท่ีนํามาใช้หาค่าความ
หนาแน่นสุทธิ (Gross Density) และกําหนดค่า FAR ของพ้ืนที่ต่าง ๆ  
 ซึ่งจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการกําหนดค่า FAR ของสํานักผังเมืองกรุงเทพฯ
กับหลักการและแนวคิดที่เก่ียวข้องกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ดังตารางที่ 11พบว่ายังขาดปัจจัย
และการกําหนดค่า FAR ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ในส่วนของแนวคิดและหลักการกล่าวไว้ว่า พ้ืนที่ในการกําหนดค่า FAR ควรจะมี
หลักการพิจารณาใน 2 ขนาด คือ ระดับพ้ืนที่โครงการ ( ฺBlock or Development Percel) และ
ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) ที่การกําหนดขนาดพ้ืนที่ของการให้ค่า FAR ของสํานักผังเมืองมี
ขนาดกว้างเกินขอบเขตพื้นที่ทั้ง 2 ชนิด จึงทําให้ค่า FAR ที่ออกมามีค่าที่สูงมากกว่าบริบทของพื้นที่
น้ัน ๆ อันเป็นผลมาจากการพิจารณาตามการขยายตัวของเมือง 
 2. การกําหนดค่า FAR การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร โดยพิจารณาขีดจํากัดของ
ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่สํานักผังเมืองนํามาใช้ในการพิจารณาค่า FAR ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติมควรประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปน้ี ดังน้ี 
  2.1 ความสูงอาคาร 
  2.2 ที่ต้ัง 
  2.3 รูปแบบอาคาร 
  2.4 กิจกรรมในแต่ละย่าน 
 ในส่วนถ้าเกิดจะมีการนําหลักการกําหนดค่า FAR ด้วยการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน โดยการพิจารณาตามแนวคิดของ Van meter และ Rudlin ที่มีการกําหนดขอบเขต
ของพ้ืนที่ในการกําหนดค่า FAR ในระดับหน่วยชุมชน สามารถนํามาบูรณาการพิจารณาได้อัน
ประกอบด้วย วิธีการพิจารณาเพ่ือแบ่งย่านอันประกอบด้วยปัจจัยที่จะพิจารณา ดังน้ี 
 1. บริบททางด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
 2. ความหนาแน่นของประชากร 
 3. ระยะถอยร่น 
 4. ความสูงอาคาร 
 5. รูปแบบอาคาร/รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 6. ขนาดแปลงที่ดิน 
 7. กิจกรรมในแต่ละย่าน 
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วิธีการทีค่วรนาํมาใช้ในการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ 
พื้นที่ดิน (Floor Area Ratio) 

 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของทฤษฎี กรณีศึกษา และของหน่วยงาน
ทางด้านการพัฒนาเมืองในประเทศ พบว่า การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor 
Area Ratio) ควรจะมีการกําหนดค่า FAR ภายใต้พ้ืนที่ 2 ขนาด คือ พ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน 
(Neighborhood) และพ้ืนที่ระดับโครงการ ( ฺBlock or Development Percel) แล้ว หลังจากน้ัน
ควรใช้การกําหนดค่า FAR จากแนวคิดหลักการในการกําหนดค่า FAR อันประกอบไปด้วย การ
กําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร โดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค การกําหนดสัดส่วน
พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยพิจารณาภาวะเสี่ยงภัยของเมือง (Urban Diaster Risk) 
 การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยพิจารณาองค์ประกอบ บรรเทาผลกระทบของ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) และการกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยพิจารณา
ในเร่ืองของการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริบทของเมือง
ต่างๆ ว่าจะนําวิธีใดไปพิจารณา เพ่ือเป็นวัตถุประสงค์ในการกําหนดค่า FAR 
 ถ้าวิเคราะห์วิธีการกําหนดค่า FAR ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครใช้วิธีการกําหนดค่า 
FAR ภายในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยแบ่งพ้ืนที่โซนต่าง ๆ โดยใช้ค่าความหนาแน่นของประชากรตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมไปถึงปัจจัยการขยายตัวทาง
กายภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวกําหนดค่า FAR ในการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท โดย
ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ที่จะพิจารณาจากขีดจํากัดของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตเป็นหลัก จึงทําให้ค่า FAR ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นข้อกําหนดที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างมาก
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีบริบทพ้ืนที่ที่มีย่านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น พ้ืนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
ช้ันนอก โดยบางพ้ืนที่มีการกําหนดค่า FAR ที่สูง ผนวกกับปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าให้มีค่า FAR ที่สูงขึ้น ถ้าพิจารณาถึงวิธีการของการกําหนดค่า FAR ของสํานัก
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ควรจะมีการกําหนดค่า FAR ที่มีความคํานึงถึงบริบทโดยรอบของพื้นที่ของ
พ้ืนที่ในระดับหน่วยชุมชนให้มากข้ึน 
 จากการศึกษาข้อมูลและการสรุปข้อมูลแสดงในตารางที่ 9 และตารางที่ 11 ที่เป็นการ
เปรียบเทียบวิธีการกําหนดค่า FAR จากแนวคิดวิธีการกรณีศึกษา และภายในประเทศจะสามารถทํา
ให้สรุปได้ว่า แนวคิดและวิธีการกําหนดค่า FAR ของแนวคิดและทฤษฎีกับกรณีศึกษามีความ
สอดคล้องกัน แต่ถ้านําวิธีการกําหนดค่า FAR ของทั้ง 2 วิธี มาเปรียบเทียบกับวิธีการกําหนดค่า FAR 
ของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความแตกต่างกันในประเด็นเร่ืองของขนาดของพ้ืนที่ใน
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การกําหนดค่า FAR ที่ไม่ได้ระบุเป็นพ้ืนที่ในระดับหน่วยชุมชน ซึ่งจะทําให้ส่งผลต่อปัจจัยที่ใช้ในการ
กําหนดค่า FAR น้ัน มีความแตกต่างกันตามไปด้วย 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้การกําหนดค่า FAR มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา จึงควรใช้
วิธีการกําหนดค่า FAR ผ่านแนวคิดหลักของ Van Meter, Falk และ Rudlin ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ควร
นํามาบูรณาการเป็นแนวคิดหลักในการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา
เน่ืองจากแนวคิดของVan Meter, Falk และ Rudlin มีการใช้แนวคิดของการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่มี
การพูดถึงความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เป็นทิศทางของการพัฒนาเมืองที่
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน รวมไปถึงการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่มีขนาดที่เล็กลง โดยใช้การพิจารณาพ้ืนที่ใน
การกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) จะช่วยให้สร้างความเข้าใจถึงบริบท
สภาพแวดล้อมของเมืองมากข้ึน ดังเช่นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์จะเป็นพ้ืนที่ที่มีผลต่อ
การกําหนดค่า FAR เป็นอย่างมาก โดยวิธีการท่ีควรนํามาใช้ในการพิจารณาค่า FAR ในพ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยควรจะต้องมีการพิจารณาเพ่ือแบ่งย่านภายในพ้ืนที่ศึกษา
ให้มีความชัดเจนจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ ตามแนวคิดของ Van Meter, Falk และ Rudlin 
 วิธีการที่ควรนํามาใช้ในพื้นที่ศึกษาในการกําหนดค่า FAR เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ศึกษา วิธีดังกล่าวจะประกอบด้วยปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ บริบททางด้าน
กายภาพ ระยะถอยร่น รูปแบบอาคาร จํานวนช้ันและความสูงอาคาร ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ และปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร โดยปัจจัยทั้ง 3
ด้าน จะใช้ศึกษาเพ่ือกําหนดค่า FAR ตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองในอนาคต 
และให้สอดคล้องกับบริบทของเมืองที่จะคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีในแต่ละปัจจัยล้วนเป็นวิธีการ
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแบ่งย่านพ้ืนที่ในพ้ืนที่ศึกษา รวมไปถึงเป็นส่วนช่วยพิจารณาค่า FAR 
ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษา โดยรายละเอียดของปัจจัยในแต่ละปัจจัยจะถูกอธิบายเป็นการสรุป
สาระสําคัญดังตารางที่ 12 ซึ่งปัจจัยและวิธีการกําหนดค่า FAR น้ัน จะถูกนําไปใช้ประยุกต์ในการ
กําหนดค่า FAR เพื่อให้สามารถตอบรับกับบริบททางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพ้ืนที่
ศึกษา 
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บทที ่3 
 

ระเบยีบวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ 
พื้นที่ดินภายในพืน้ที่ประวัติศาสตร์ของเมือง 

 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และมีการสรุปถึงหลักการและวิธีการ
กําหนดค่า FAR โดยวิธีดําเนินการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (methodology) โดยท่ีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการกําหนดค่า FAR ผ่านการวิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษาตามปัจจัยของวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดินที่ได้ทําการสรุปมาในบทที่ 2 ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันของเน้ือหาและความต้องการของ
ประชาชน จึงจําเป็นต้องมีการนําวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินที่ได้ทําการศึกษา
มานําไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้งานวิจัยมีความชัดเจนและตอบรับกับความต้องการของทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยมีรายละเอียดวิธีการ ดังน้ี 
 
1. ขั้นตอนวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน 
 ในส่วนของขั้นตอนในการวิจัยน้ีจะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการการทําการวิจัยในครั้งน้ี 
ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล โดยท่ีจะสามารถอธิบาย
เป็นขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ความรู้หลักการงานวิจัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
งานวิจัยน้ีจะเป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
ตามแนวคิดต่าง ๆ รวมไปถึงจากกรณีศึกษาจากเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงหลักการและวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ทางสํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการ และทําการสรุปเป็นวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (FAR) 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยจะเป็นการพิจารณาหาพ้ืนที่ศึกษาจากความ
เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง และการท่ีพ้ืนที่มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาและทําการเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ศึกษาตามปัจจัยและวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ได้ศึกษามาจากขั้นตอนที่ 1 อันประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้เคร่ืองมือแบบสํารวจ 
 ขั้นตอนที่ 4 นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาทําการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (FAR) ภายในพื้นที่ศึกษา โดยระบุแบ่งเป็นย่านต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา ในส่วนน้ีจะเป็นการ
กําหนดค่า FAR โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ระบุค่า FAR โดยผู้วิจัย ซึ่งได้จากผลการศึกษาตาม
แนวคิดและทฤษฎี ส่วนที่ 2 การนําค่า FAR ที่ทําการกําหนดไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นภาคีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์โดยเป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งหมด
รวมถึงไปเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการวิจัยต่อไป 
 โดยจากขั้นตอนทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 4 
 

 
แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการวิจัย 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
 
2. แหล่งที่มาของข้อมูล 
 วิธีการกําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมืองจะต้องศึกษาข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะสรุปได้ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  รายละเอียดประเภทข้อมูลเพ่ือใช้เป็นวิธีกําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของ
เมือง 

 
ประเภทข้อมูล ลักษณะข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล 

ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
1. ข้อมูลประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 
2. ความสําคัญของพ้ืนที่ 
3. ทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่ 
4. ระบบโครงข่ายการคมนาคมการสัญจร 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ มรดกทาง
วัฒนธรรมอาคาร 

6. ศาสนสถานที่สาํคัญภายในพ้ืนที่ 
7. กลุ่มอาคารที่มคีุณค่าต่อประวัติศาสตร์

และพื้นทีอาคาร 
8. ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารใน

พ้ืนที่ศึกษา 
9. ระยะถอยร่น  
10. ความสูงและจํานวนช้ัน 
11. รูปแบบสถาปัตยกรรม 

ข้อมูลปฐมภูมิ การทําแบบสํารวจ การจัดทําแผนที่
ประกอบและการสัมภาษณ์ 
1. ตัวแทนผู้อยู่อาศัยภายในพ้ืนที่

ศึกษา 
2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ

วางผังชุมชนเมืองและ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาเมือง 

4. 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
1. กิจกรรมการค้าในพ้ืนที ่

องค์กรเอกชนด้านการพัฒนา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อมูลลักษณะทางสังคม 
1. ข้อมูลชุมชน และประชากร 
2. ความหนาแน่นของประชากร 

กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรมการปกครอง 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลแผนที ่ สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
ภาพถ่ายเก่ียวกับพ้ืนที่ศึกษาและวิถีชีวิต
ของคนภายในพ้ืนที่ 

ภาพถ่าย 

หมายเหตุ: จัดทําโดยผู้วิจัย 
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 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข้อมูลประเภทน้ีจะเป็นส่วนของการศึกษาผ่านการสํารวจและแบบสัมภาษณ์ รวมถึง
การจัดทําแผนที่และตารางสรุปหลักการ และวิธีการกําหนดความหนาแน่นทางกายภาพของเมือง 
(การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคาร FAR) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าประกอบกับการ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย การสังเคราะห์ข้อมูล หลักการ และวิธีการกําหนดความหนาแน่นทาง
กายภาพของเมือง (การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคาร FAR) ตามแนวคิดทฤษฎีของการกําหนดสัดส่วน
พ้ืนที่อาคาร FAR และอีกทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดความหนาแน่นทางกายภาพของเมือง 
(การกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคาร FAR) ของภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ข้อมูลในส่วนน้ีจะประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานเขตและห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ รวมถึงแหล่งข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึงภาพถ่ายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษาและวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ศึกษา 
 
3. การเลือกพื้นที่ศึกษา 
 การเลือกพ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี จะเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากปัจจัยดังต่อไปน้ี 
 3.1 ความเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญของเมือง เช่น การเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
 3.2 เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาเมือง อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของเมือง  
 3.3 เป็นพ้ืนที่ที่มีการวางผังเมืองรวม โดยมีการระบุความหนาแน่นทางกายภาพของเมือง 
โดยใช้เคร่ืองมือการกําหนดความหนาแน่นทางกายภาพ เช่น FAROSR และ BCR หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  
 3.4 พ้ืนที่ศึกษาจะต้องมีบริบทสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับปัจจัยและวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินในตารางที่ 12 
 ทั้งน้ีจากหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกพ้ืนที่ศึกษา พบว่า พ้ืนที่ที่ตรงกับหลักเกณฑ์ทั้งหมด 
คือ พ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยเป็น
ย่านการค้าสําคัญของกรุงเทพมหานครต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ีมีกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมเกาะกลุ่มกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา โดยพ้ืนที่ยังมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ของภาครัฐที่จะเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในส่วนของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ยังมีการกําหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่ศึกษาให้เป็นพานิชยกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง ทั้งน้ียังมี
การกําหนดค่า FAR ให้มีค่าท่ากับ 7:1 ซึ่งเป็นค่าที่สูงและอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
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กายภาพของพ้ืนที่ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร มีความเหมาะสมที่จะถูกเลือกนํามาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีโดยบริเวณ
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาจะถูกแสดงไว้ ดังภาพที่ 11 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงพ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสมัพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรพู่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตรส์ารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 
4. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 สุภางค์ จันทวานิช (2554) กล่าวว่า การเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคสนามในลักษณะการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับงานวิจัยจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาคธุรกิจองค์กรเอกชนทางด้านที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และคนท้องถิ่น (สุภางค์ จันทวานิช, 2554: 150-157) ซึ่งจากแนวคิด
การแบ่งกลุ่มประชากรดังกล่าวทําให้สามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยใช้กลุม่ตัวอย่าง
ที่ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ  
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 4.1 คนท้องถิ่น คือ ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกร ใช้
เป็นกลุ่มผู้นําชุมชนที่ดําเนินการกิจกรรมของชุมชน เป็นผู้นําชุมชนเน่ืองจากจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
พ้ืนที่ศึกษามากที่สุด 
 4.2 นักวิชาการ คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบวางผังชุมชนเมืองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการวางแผน วางผังออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เช่ียวชาญเป็น
พิเศษ 
 4.3 หน่วยงานภาครัฐ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบกับการกําหนดและวางแผนเมือง โดยมีหน้าที่กําหนดและควบคุมการพัฒนาต่าง ๆ ภายใน
เมือง 
 4.4 ภาคธุรกิจองค์กรเอกชนทางด้านที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย คือ องค์กรเอกชนด้านการ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะเป็นผู้ดําเนินการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและการควบคุมการพัฒนาเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมือง 
 โดยเนื้อหาทั้งหมดจะถูกสรุปและรวบรวมอยู่ในตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 พ้ืนที่ศึกษา ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

พื้นทีศ่ึกษา ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือทีใ่ช ้ การวิเคราะหข์้อมูล
พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า     
วัดมังกร ในรัศมีการ
ให้บริการประมาณ 
500 เมตร 

1. ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสถานี
วัดมังกร 

1. แบบสํารวจ 1. การเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา 2. แบบสัมภาษณ ์

2. 
2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ

ออกแบบวางผังชุมชนเมือง 
3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ    

การพัฒนาเมือง 
4. องค์กรเอกชนด้านการพัฒนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: จัดทําโดยผู้วิจัย 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับ
ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลและองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยจะสามารถแบ่งได้ ดังน้ี 
 1. ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกร 
 2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบวางผังชุมชนเมือง 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 4. องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความเห็นที่แท้จริงที่เก่ียวข้องกับการกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคารต่อ
พ้ืนที่ดิน โดยจะมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. วัตถุประสงค์ เป็นการสอบถามเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลบรรยายถึงแนวคิดและหลักการ และ
วิธีการกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ตามแนวคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า แนวคิด หลักการ และ
วิธีการ โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกับด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
 2. การกําหนดผู้ให้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ตรงตามความเป็นจริง 
ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่เร่ิมดําเนินการวิจัย โดยใช้หลักคิด
และเป้าหมายการสุ่มแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลได้ลุ่มลึก (Information-rich cases) เพราะ
ต้องการสะท้อนความจริงได้ดีที่สุด ซึ่งจะได้ข้อมูลสรุปที่สะท้อนแนวคิดการกําหนดค่า FAR ในทุกมิติที่
ศึกษา โดยการวิจัยครั้งน้ีได้กําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จํานวนทั้งหมด 10 คน โดยจําแนกเป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ ตัวแทนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะ
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบวางผังชุมชนเมือง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมือง และองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 3. กรอบในการสัมภาษณ์ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยเน้นการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกเฉพาะรายท่ีมีการยืดหยุ่นของรูปแบบ ซึ่งในการสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 
ช่ัวโมง สําหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดส่วนตัว เพ่ือจําแนกคุณลักษณะของบุคคล เช่น
ประสบการณ์ สถานภาพในองค์กร เป็นต้น 
  3.2 คําถามในลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดของการ
กําหนดค่า FAR และสภาพบริบทของพื้นที่ตามความเข้าใจ รวมถึงความเห็นของการกําหนดค่า FAR 
ของการพัฒนาเมืองของหน่วยงานในปัจจุบันตามประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาในครั้งน้ียังให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สืบค้นเอกสารด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
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นําข้อมูลมาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบเอกสารถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสํารวจตรวจสอบองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งทําให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ เพ่ือเข้าสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นักวิจัยทําความเข้าใจและให้ความหมายต่อ
สาระจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เอกสาร รายงานการวิจัย เอกสาราชการ 
แผนนโยบาย เป็นต้น เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาสรุปและอภิปรายผลต่อไป 
 
6. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นกระบวนการทํางานที่ต่อเน่ือง ซึ่งเกิดข้ึนต้ังแต่เริ่มต้นเก็บ
ข้อมูลจนสิ้นสุดการเก็บข้อมูลเพ่ือมานํามาสรุปประเด็นตามบริบทและหลักการของผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
  เป็นการรวบรวมการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลดิบที่ได้จากความเป็นจริงในพ้ืนที่ศึกษา 
เพ่ือนํามาสรุปประเด็นตามบริบทและข้อสังเกตของผู้วิจัย ตลอดระยะเวลาเก็บข้อมูล 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเม่ือเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
  โดยใช้กระบวนการอุปมานในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นข้ันต้น ดังน้ี 
  6.2.1 การสกัดข้อมูล คือ การสกัดความหมายของข้อมูลที่ละส่วน ซึ่งให้ความหมาย
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึง โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้ค้นคว้าและสกัดความหมายของข้อมูลโดยแยกที่ละ
ส่วน เช่น การสรุปประเด็นความหมายจากบทสนทนาในการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล เช่น ประเด็น
ความสอดคล้องของการประยุกต์ใช้แนวคิดการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ศึกษา ประเด็นช่วงของค่า FAR 
ที่ยอมรับได้ร่วมกัน และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้คือหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่มีความหมาย
เรียกว่า “unit of meaning” 
  6.2.2 การจัดกลุ่มข้อมูล เป็นการสังเคราะห์หน่วยของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สกัดไว้จาก
ทุกแหล่ง ตามคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน โดยจัดเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยตามลําดับ ซึ่งใน
การวิจัยคร้ังน้ีได้แยกลักษณะของข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านสภาแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม รวมไปถึงข้อกําหนดของค่า FAR ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นตัวแปรในการ
พิจารณาข้อมูล 
  6.2.3 การสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์ โดยการหาความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
ของข้อมูล โดยจะเป็นในกลุ่มของปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการยอมรับได้ของ
ข้อมูลจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่นํามาอภิปรายผลการศึกษา โดยจาก
ข้อมูลในการแบ่งกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือ
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ทําให้ได้ข้อสรุปที่มีเป็นผลต่อการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ โดยอาจมีมากกว่า 1 
แบบแผนเพ่ือนํามาตอบปัญหาของการวิจัย 
  6.2.4 การสังเคราะห์ข้อสรุปเชิงทฤษฎี เป็นการสังเคราะห์แบบแผนต่าง ๆ กลุ่ม
ข้อมูลทีละส่วนและแบ่งตามช่วงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับบริบทของพ้ืนที่ศึกษาทีมีความ
เช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ทั้งน้ี การศึกษาในครั้งน้ียังให้ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล
เอกสารด้วย เช่น การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการทบทวนเอกสาร รายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํา
ข้อมูลมาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบเอกสารถือเป็นข้ันตอนเร่ิมต้นของการวิจัย ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การสํารวจตรวจสอบองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งทําให้เข้าใจและความหมายของแนวคิด หลักการและวิธีการ
ที่เกิดขึ้น เพ่ือเข้าสู่การวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่นักวิจัยทําความเข้าใจและให้
ความหมายต่อสาระจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว จากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเอกสาร รายงาน เอกสาร
ราชการ แผน นโยบาย เป็นต้น เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มา สรุป และอภิปรายต่อไป 
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บทที่ 4 
 

ลักษณะและสภาพท่ัวไปของพื้นทีศ่ึกษา 
 
 ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาถึงสภาพพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ประวัติ
ของพ้ืนที่ศึกษา ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
และลักษณะทางสังคม ทั้งน้ียังเป็นการศึกษาข้อกําหนดอัตราส่วนการใช้พ้ืนที่ต่อพ้ืนที่ดินของพ้ืนที่
ศึกษาตามข้อกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2558 ค่าอัตราส่วน
การใช้พ้ืนที่ต่อพ้ืนที่ดินของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน 
 พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ีจะทําการศึกษาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร 
โดยพื้นที่ศึกษาจะตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร 
เป็นจุดศูนย์กลางและกําหนดพ้ืนที่ศึกษาจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทาง 500 เมตร ซึ่งจะครอบคลุม
พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยที่จะครอบคลุมพ้ืนที่ของเขตป้อมปรายศัตรูพ่าย แขวง
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ โดยท่ีจะครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน และแหล่ง
การค้าที่สําคัญ 
 
ลักษณะทางกายภาพ 
 1. ข้อมูลประวัติศาสตร์ 
  พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรเดิมเป็นพ้ืนที่แหล่งพาณิชยกรรมขนาด
ใหญ่ของกรุงเทพมหานครโดยภายในพ้ืนที่ประกอบด้วยชุมชนที่มีความสําคัญ และมีประวัติที่ยาวนาน
ต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งพ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ี จะอยู่ในพ้ืนที่เขตการปกของ
ของกรุงเทพมหานครใน 2 เขต คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
มีชุมชนค้าขายของชาวจีนที่สําคัญมากมาย และมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 
สถานีวัดมังกร 
  พ้ืนที่ดังกล่าวมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 200 ปีก่อน ซึ่งเดิมแล้วพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่
ศึกษาเป็นทุ่งนา และสวนผลไม้ มีสภาพเป็นชุมชนชนบทชานเมือง ต่อมาในรัชสมัยของพระบามสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ในปี 2394 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคูพระนคร 
เพ่ิมอีก 1 ช้ัน และทรงพระราชทานนามว่า คลองผดุงกรุงเกษม ทําให้พ้ืนที่ระหว่างคลองรอบกรุงกับ
คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งแต่ก่อนเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่นอกเมือง และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนสามัญ
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กลายมาเป็นย่านการค้า และที่อย่อาศัยของชาวจีนที่สําคัญของพระนคร  
  ทั้งน้ี จากการขุดคลองผดุงกรุงเกษมในคร้ังน้ัน ทําให้อาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์
เฉพาะตัวพระนคร มีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1 เท่าตัว หรือประมาณ 5,552 ไร่ และยังช่วยให้
ประชาชนต้ังบ้านเรือน และทําสวนอยู่ในบริเวณน้ีได้นํานํ้าจากลําคลองมาหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ของตนเอง 
นอกจากน้ีเมื่อครั้งแรกสร้างกรุงเทพฯ ความสําคัญของถนนหาได้ยากมาก เพราะเส้นทางคมนาคมที่
สําคัญ คือ ลําคลอง ถนนจึงมีความทหมายเพียงแค่ตรอกแคบที่คนพอเดินกันเรียงสามสี่เท่าน้ัน ทั้งน้ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดถนนขึ้นเพ่ืออํานวย
ความสะดวกด้านคมนาคมและการค้ากับชาวตะวันตกที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยถนนสายแรกที่ตัด
คือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งเช่ือมด้วยถนนตรง (ถนนพระราม 4 ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นทางลัดต้ังแต่คลองผดุง
กรุงเกษมตรงหัวลําโพงไปต่อพระโขนง (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 
  ทั้งน้ี ในรัชสมัยของรัชการที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการให้ออกประกาศกรมโยธาธิ
การแจ้งให้ราษฎรทราบว่า จะมีการตัดถนนเยาวราชเนื่องจากมีพระราชประสงค์จะให้บ้านเมืองเจริญ 
และเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2434 ถนนเยาวราชเริ่มต้ังแต่คลองรอบกรุง
ตรงข้ามกับป้อมมหาไชยตัดลงไปทางทิศใต้บรรจับกับถนนราชวงศ์ ซึ่งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุง 
ตรงไปฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา (ท่าราชวงศ์) บริเวณถนนเยาวราชมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจํานวนมาก 
และเป็นย่านการค้า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งการตัดถนน
เยาวราช รัชกาลที่ 5 ทรงอยากให้มีผลกระทบกับประชนน้อยที่สุด จึงเวรคืนและตัดถนนหลีกเลี่ยง
ที่ดินของประชาชน จึงเป็นเหตุที่ทําให้ถนนเยาราชเป็นไปแบบคดเคี้ยวที่มีลักษณะเหมือนมังกร (ศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 
  โดยท่ีในช่วง ปี 2470 เป็นช่วงที่เยาวราชมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ทุกชนิดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีห้างสรรพสินค้าช้ันนําเกิดข้ึนหลายแห่ง ธุรกิจโรงแรม สถาน
บันเทิง สถาบันการเงิน ตลอดจนร้านทองและร้านเพชร ซึ่งครั้งหน่ึงเยาวราชเคยเป็นจุดที่มีธนาคาร
มากที่สุด ก่อนที่จะกระจายออกไปจนมีสาขาทั่วประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น  
  ปัจจุบันเยาวราชยังคงเป็นพ้ืนที่พานิชยกรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีย่านการค้าที่แตกต่างกัน บ่งบอกถึงความเป็นพ้ืนที่เฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่ง
บริเวณถนนเยาราชและถนนเจริญกรุง จะมีกลุ่มร้านค้าเกาะกลุ่มเรียงรายกันตามประเภทสินค้าตลอด 
2 ข้างทาง กิจกรรมและกิจดําเนินชีวิตในย่านน้ีเรียกได้ว่ามีกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยที่จะกิจกรรม
การค้าดังกล่าวถูกสะท้อนออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 
2552) 
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ภาพที่ 12 แสดงพ้ืนที่ศึกษาในอดีตบริเวณถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 
ที่มา: ไชน่าทาวน์เยาวราช, ประวัติถนนเยาวราช Chinatown เมืองไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 
2515, เข้าถึงได้จาก http://www.chinatownyaowarach.com/index.php?lite=article&qid   
=42017685 
 
 2. ความสําคัญของพื้นที่ศึกษา 
  2.1 พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
   มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นสูงมาต้ังแต่ในอดีต ซึ่งเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชนชาวจีนภายในย่านเยาวราชและสําเพ็ง ซึ่งในปี 2460 พ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เกิดเพลิงใหม่ภายในชุมชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดถนน
สามสายขึ้นตามแบบตะวันตก ได้แก่ ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ และถนนไมตรีจิตต์ โดยเป็นช่วง
เดียวกับการสร้างภูมิสัญลักษณ์ คือ วงเวียน 22 กรกฎา ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่รัชกาลที่ 6 ทรงตัดสิน
พระทัยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยภายในพ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย
ที่เป็นรูปแบบก่ึงพาณิชยกรรม โดยเป็นย่านการค้าอะไหล่ยนต์ ยางรถยนต์ พลาสติก และเคมีภัณฑ์ 
โดยมีย่านการค้าที่สําคัญ เช่น ย่านตรอกถั่วงอก ย่านวงเวียน 22 กรกฎา ย่านปอเต็กต้ึง ย่านสวน
กวางตุ้ง (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 

 

http://www.chinatownyaowarach.com/index.php?lite=article&qid
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  2.2 พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 
   พ้ืนที่เป็นลักษณะชุมชนชาวจีนเข้ามาอาศัยต้ังถิ่นฐานอยู่ต้ังแต่สมัยเริ่มสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ ชาวจีนได้มาการอพยพย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เร่ิมต้น บริเวณวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิ) 
โดยจุดเริ่มต้นของย่านการค้าที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ถนนวานิช 1 หรือ “ถนนสําเพ็ง” เร่ิมเป็น
ศูนย์กลางการค้าของชุมชนชาวจีน จวบจนสร้างถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2435 และได้
กลายมาเป็นศูนย์กลางชาวจีนจนถึงปัจจุบัน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 
  ปัจจุบันเขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตพาณิชยกรมท่ีชาวจีน เรียกว่า “ไชน่าทาวน์” มี
ลักษณะเป็นอาคารตึกแถวทั้งสมัยเก่า และสมัยใหม่ต้ังอยู่รวมกันตลอดถนนสายสําคัญในย่านต่าง ๆ 
เช่น ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนทรงวาด ถนนมังกร ถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ และถนน
วานิช 1  
 3. ข้อมูลทําเลที่ต้ัง และพื้นที่ศึกษา 
  พ้ืนที่ศึกษามีการแบ่งเขตพ้ืนที่ศึกษาตามรัศมีการให้บริการโดยรอบพ้ืนที่สถานี
รถไฟฟ้าวัดมังกร รัศมี 500 เมตร ตามบริบทของพ้ืนที่ศึกษา เช่น ย่านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมที่
สําคัญ และตามแนวถนนเป็นเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่ศึกษา โดยสามารถแบ่งขอบเขตพื้นที่ตามทิศทางได้  
ดังน้ี 
  ทิศเหนือ  ใช้แนวถนนหลวงเป็นขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศตะวันออก ใช้แนวถนนกรุงเกษมเป็นขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศใต้  ใช้แนวถนนวานิช 1 โดยบริเวณย่านสําเพ็งและถนนเยาวราชต่อเน่ือง

ไปบรรจบที่ถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ศึกษา 
  ทิศตะวันตก  ใช้แนวถนนเสือป่าเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 
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ภาพที่ 13 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 
  การศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ของพื้นที่ เช่น ข้อมูลระบบคมนาคมภายในพ้ืนที่ สถานที่สําคัญ 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ศาสนสถาน มรดกวัฒนธรรมภายในพ้ืนที่มีความจําเป็นต้องศึกษา
เน่ืองมาจากต้องการให้ทราบถึงความสําคัญของพ้ืนที่และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ เพ่ือให้มี
ความเข้าใจพ้ืนที่ศึกษามากขึ้น 
 4. ระบบโครงข่ายการคมนาคมการสัญจร  
  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  4.1 ระบบโครงข่ายคมนาคมทางบก ได้แก่ ระบบถนน แบ่งตามลําดับศักย์ถนนได้   
ดังภาพที่ 14 
   4.1.1 ถนนสายหลัก ได้แก่ 
    ถนนเจริญกรุง รองรับการสัญจรจากจากเขตพระนครเป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่
พ้ืนที่โครงการทั้ง 4 ช่องจราจร 
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    ถนนกรุงเกษม รองรับการสัญจรจากทางทิศเหนือ มี 4 ช่องจราจร ขนาน
กับคลองผดุงกรุงเกษม 
   4.1.2 ถนนสายรอง ได้แก่ 
    ถนนพลับพลาไชย เป็นถนน 4 ช่องจราจร เช่ือมต่อถนนเจริญกรุงไปสู่
ถนนหลวง 
    ถนนไมตรีจิตต์ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 
ช่องการจราจร ส่วนที่ 1 เช่ือมโยงวงเวียนกับแยกหัวลําโพง และส่วนที่ 2 เช่ือมโยงวงเวียนกับแยก
พลับพลาไชย 
    ถนนมิตรพันธ์ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 
ช่องการจราจร ส่วนที่ 1 เช่ือมโยงถนนกรุงเกษมท่ีแยกนพวงศ์เข้าสู่พ้ืนที่วงเวียน 22 กรกฎา และส่วน
ที่ 2 เช่ือมโยงจากถนนเจริญกรุง ส่วนถนนพระราม 4 เข้าสู่วงเวียน 22 กรกฎา  
    ถนนสันติภาพ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 
ช่องการจราจร ส่วนที่ 1 มีทิศทางการสัญจรจากวงเวียนออกไปสู่ถนนกรุงเกษม และส่วนที่ 2 เป็นถนนที่
มีทิศทางสัญจรเข้า และออกจากวงเวียนไปสู่ถนนพลับพลาไชย 
    ถนนเยาวราช เป็นถนนสายสําคัญภายในพ้ืนที่ มีจุดเร่ิมต้นต้ังแต่ถนนจักร
เพชรวงเวียนโอเดียน โดยตลอดเส้นทางมีลักษณะโค้งคล้ายกับมังกร มี 5 ช่องการจราจร  
   4.1.3 ถนนสายย่อย ได้แก่ 
    ถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ ถนนมังกร ถนนแปลงนาม เป็นถนนที่มี 
1 ช่องการจราจร ถนนแต่ละสายทําหน้าที่เช่ือมพ้ืนที่ระหว่างถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงเข้าด้วยกัน 
    ถนนวานิช 1 เป็นถนนสายสําคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนการค้าชาว
จีน เป็นถนนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้แต่เพียงการเดินเท้า 
   ทั้งน้ีถนนสายหลักที่ผ่านพ้ืนที่ศึกษามีบทบาททําหน้าที่เป็นตัวเช่ือมพ้ืนที่เมือง
จากพ้ืนที่สําคัญของเมืองเขตอื่น ๆ เช่น เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรจากเขตพ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ของเมืองไปยังพ้ืนที่เขตเมืองทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก ซึ่งในแต่ละวันพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณการ
สัญจรผ่านเป็นจํานวนมาก ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าพ้ืนที่มีการเข้าถึงจากเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ดี และเป็น
เส้นทางหลักที่สําคัญของคนกรุงเทพฯ 
   ในส่วนของถนนสายรองในพื้นที่ศึกษาเป็นโครงข่ายเช่ือมโยงของย่านชุมชนต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
   1. ระบบตาราง (Grid System) เป็นโครงข่ายถนนที่ทําให้เกิดความเป็นระเบียบ
ของเมือง และผู้คนที่สัญจรไปมาสามารถเข้าใจทิศทางของการสัญจรได้ง่าย 
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   2. ระบบวงเวียน (Roundabout System) เป็นโครงข่ายที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ 
สําหรับพ้ืนที่ถูกสร้างเพ่ือความสวยงาม และรําลึกถึงความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นส่วน
สร้างเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ 
   ในส่วนของถนนสายย่อย ในพ้ืนที่ศึกษามีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากการสร้างบ้านเรือนของประชาชนที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ เป็นทางสัญจรเพ่ือเข้าถึงย่านเป็น
หลัก ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะเขตทางเพียง 1 ช่องทางสัญจร ที่แคบและรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงระบบโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 
  4.2 ระบบราง ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยายสถานีหัวลําโพง เป็น
บางซื่อ-ตลิ่งชัน-ท่าพระ โดยรถไฟฟ้า MRT สายน้ีถูกวางแผนให้เดินรถเป็นเส้นทางที่เป็นวงแหวนรอง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังมีโครงการขยายสถานีต่อไปคาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี 2560 (BMCL, 
2558) เป็นโดยภายในพ้ืนที่ศึกษาอยู่บริเวณของสถานีวัดมังกร ซึ่งพ้ืนที่โดยรอยสถานีจะเป็นพ้ืนที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางด้านพาณิชยกรรมสูง และทําให้การเข้าถึงพ้ืนที่สะดวกสบาย
ขึ้น ทําให้ผู้คนเดินทางเข้ามายังพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเข้ามามากข้ึน 
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ภาพที่ 15 แสดงระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 
 5. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  5.1 สาธารณูปโภค 
   5.1.1 การระบายน้ํา จากการศึกษาข้อมูลพบว่าภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ
สถานีรถไฟฟ้า สถานีวัดมังกร จะต้ังอยู่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีสภาพพ้ืนที่ราบลุ่ม 
มีระดับสูงจากนํ้าทะเลปานกลางเพียงไม่เกิน 1.5 เมตร เมื่อมีปริมาณนํ้ามากอันเน่ืองจากฝนตก นํ้า
ทะเลหนุน จะก็ให้เกิดปัญหาการระบายนํ้าลงสู่คลอง และแม่นํ้าเจ้าพระยาไม่ทันในบางคร้ัง 
   5.1.2 ระบบประปา จากการศึกษาข้อมูลพบว่าภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้า สถานีวัดมังกร จะต้ังอยู่เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ใช้นํ้าประปาจากที่ทํา
การประปานครหลวงทําการผลิตทางโครงการสูบจ่ายนํ้าลุมพินี โดยเดินท่าประธานจากถนนพระราม 4 
เข้าถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และกระจายสู่ตามถนน สายต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา (การประปา 
นครหลวง, 2558) 
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   5.1.3 ระบบไฟฟ้า จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าสถานีวัดมังกร จะต้ังอยู่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยอยู่ในเขตของการ
จําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงสถานีวัดเลียบ 
  5.2 สาธารณูปการ 
   5.2.1 สถาบันการศึกษา ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีสถาบันการศึกษาที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนที่อยู่ในศาสนสถาน 
   5.2.2 สถานพยาบาล ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีโรงพยาบาลระดับเมืองของรัฐ
เพียงแห่งเดียว คือ โรงพยาบาลกลาง และมีสถานพยาบาลขนาดเล็กอยู่ตามชุมชน ได้แก่ คลินิก
เอกชน และสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน  
   5.2.3 สถานที่ราชการ สถานีตํารวจพลับพลาไชย 1 และ 2 ทั้ง 2 พ้ืนที่ต้ังอยู่บน
อาคารเดียวกันโดยต้ังอยู่ตรงข้ามกับวัดคณิกาผล 
 

 
 
ภาพที่ 16 แสดงที่ต้ังสาธารณูปการในพ้ืนที่ 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
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 6. ศาสนสถานที่สําคัญภายในพื้นที่ 
  ภายในพ้ืนที่ศึกษามีศาสนสถานที่สําคัญมากมาย โดยมีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาลเจ้า โดยมีการกระจายตัวและแทรกตัวอยู่รอบ ๆ พ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นพ้ืนที่ที่
สําคัญของเมืองและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยภายในพ้ืนที่จะมีศาสนสถานที่สําคัญ ดังน้ี 
  6.1 ความเป็นมาของศาสนสถานที่สําคัญของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน 
   6.1.1 มูลนิธิปอเต็กต๊ึง 
    สร้างเม่ือปี 2439 อยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตํารวจพลับพลาไชย ศาลเจ้า
ไต้ฮงกง หรือรู้จักกันดีในนามของมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนที่อยู่อาศัยมาต้ังแต่ช่วงรัชกาลที่ 
5 และรัชกาลที่ 6 โดยที่ย่านชุมชนเป็นชุมชนพักอาศัยและค้าขายสินค้า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
บริเวณย่าน 22 กรกฎา และย่านตรอกถั่วงอก ซึ่งช่ือเรียกของย่านปอเต็กต๊ึง มาจากบริเวณพ้ืนที่เป็น
ที่ต้ังของมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ซึ่งเป็นสถานท่ีมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือบรรเทาสาธาณภัยต่างๆ ให้แก่คนไทย 
เช้ือสายจีน ในช่วงแรกเป็นมูลนิธิที่มาจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง ก่อต้ังในปี 2452 โดยพ่อค้าชาวจีนใน
กรุงเทพฯ 12 คน ภายหลังได้มีการสนับสนุนโดย ในปี 2455 คณะผู้ก่อต้ังขอพระบรมราชูปถัมภ์จาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินช่วยเหลือให้ปีละ 2,000 
บาท แต่ถึงกระน้ันการดําเนินงานก็ยังทําได้ในวงจํากัด จนปี 2480 นักธุรกิจจีนได้ร่วมกับบรรดา
สมาคมและหนังสือพิมพ์จีน ระดมความคิดปฏิรูปคณะเก็บศพไต้ฮงกงข้ึนใหม่ โดยจดทะเบียน (ทุน 
2,000 บาท) จัดต้ังเป็นมูลนิธิในนาม ป่อเต็กต๊ึง หรือในช่ือเต็มว่า ฮ่ัวเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงต๊ึง (ฮ่ัวเคี้ยว 
หรือหัวเฉียว หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเล, ป่อเต็ก แปลว่า สนองพระคุณ, เซี่ยง หรือเสียง หมายถึง 
ทําบุญกุศล และต๊ึง หมายถึง ศาลาหรือองค์กร) เป็นมูลนิธิลําดับที่ 11 ของประเทศสยาม 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงภาพกิจกรรมของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงในอดีต และศาลเจ้า 
ที่มา: คลิปแมส,  มูลนธิิปอเต็กต๊ึงในอดีต และศาลเจ้า,  เข้าถึงเมื่อ 8 มนีาคม 2557,  เข้าถึงได้จาก  
http://www.clipmass.com/story/15778 
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   6.1.2 วัดมังกรกมลาวาส 
    วัดเล่งเน่ยย่ี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายและพุทธศาสนิกชน 
ร่วมกันสร้างวัดจีนขึ้นใกล้กับชุมชนชวาจีนย่านเยาวราช เร่ิมก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ.2414-2422 เมื่อ
แล้วเสร็จให้ช่ือว่า “วัดเล่งเน่ยย่ี” ต่อมาทรงพระราชทานนามให้เป็น “วัดมังกรกมลาวาส” และได้
อาราธนาพระอาจารย์สกเห็งขึ้นเป็นเจ้าอาวาส มีสมณศักด์ิเป็นพระอาจารย์จีนวังสมาธิวัตร ดํารง
ตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทย โดยที่วัดมังกรกมลาวาสถือเป็นสถาปัตยกรรม
จีนโบราณที่มีความสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังคามุงด้วย
กระเบ้ืองดินเผาแบบจีนโบราณ ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐและไม้ ประดับตกแต่งลวดลายสิริมงคลด้วย
กระเบ้ืองตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ มีภาพวาดรูปป้ันแกะสลักปิดทองอย่างสวยงาม 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงวัดมังกรกมลาวาส 
ที่มา: ไปไหนดี,  วัดมังกรกมลาวาส,  เข้าถงึเมื่อ 8 มีนาคม 2557,  เข้าถึงได้จาก  http://www. 
painaidii.com/review/43465/wat-lengnoeiyi-10100/lang/th/ 
 
   6.1.3 ศาลเจ้าหลี ต้ี เบี้ย 
    ศาลเจ้าหลี ต้ี เบ้ีย สร้างขึ้นเมื่อปี 2445 ผู้สร้างเป็นชาวจีนแคะที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทยในปลายราชวงศ์ชิง เน่ืองจากราชวงศ์ชิงไม่สนใจศาสนาเต๋า จึงทําให้ศาสนาเต๋า
ไม่เป็นที่เผยแพร่ในประเทศจีน ดังน้ันกลุ่มคนที่ยังถับถือศาสนานี้อยู่จึงอพยพย้ายถิ่นมาสืบต่อศาสนา
มายังเมืองไทย และได้ทําการสร้างศาลเจ้าในศาสนาเต๋าขึ้น และเผยแพร่คุณธรรมและคําสอน 
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ภาพที่ 19 แสดงศาลเจ้าหลีต้ีเบ้ีย 
ที่มา: ไชน่าทาวน์เยาวราช, ศาลเจ้าหลีต้ีเบีย้, เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.chinatownyaowarach.com 
 
   6.1.4 ศาลเจ้า เล่ง บ่วย เอ้ีย  
    ศาลเจ้า เล่ง บ่วย เอ้ีย มีประวัติว่าตามหลักฐานจากป้ายจารึกภาษาจีน
ของศาลเจ้าระบุสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2201 แต่ถ้ายึดตามข้อสันนิษฐานว่าศาลเจ้ามักก่อต้ังพร้อมชุมชน 
ซึ่งชุมชนสําเพ็งน้ัน เพ่ิงเริ่มก่อต้ังในสมัยรัชกาลที่ 1 ป้ายจารึกน้ี อาจย้ายมาจากอยุธยาหรือหัวเมืองฝั่ง
ตะวันออกก็เป็นได้ (พิมพ์ปรไพ พิศาลบุตร, 2544: 155) 
 

  
 
ภาพที่ 20 แสดงศาลเจ้าเล่งบ่วยเอ้ีย 
ที่มา: ไชน่าทาวน์เยาวราช,  ศาลเจ้าเล่งบ่วยเอ้ีย, เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2558, เข้าถงึได้จาก http:// 
www.chinatownyaowarach.com 
 
   6.1.5 มูลนิธิกว๋องสิว 
    สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย จัดต้ังมาเป็นเวลา 125 ปีเป็นการรําลึก
ถึงบรรพบุรุษที่ได้ข้ามนํ้าข้ามทะเลมาประเทศไทย โดยศาสนถานแห่งน้ีสร้างขึ้นตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมประเพณีโบราณของจีนทุกประการ ป้ายหน้าศาลเจ้าจารึกไว้ว่า “กงจ้ิงถัง” แปลว่า หอ
เคารพ ภายในประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าต่าง ๆ ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองจีน 
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ภาพที่ 21 แสดงมูลนิธิกว๋องสิว 
ี่มา: ผู้จัดการท่องเที่ยว, มูลนิธิกว๋องสิว, เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www. 

ws.aspx?NewsID=9530000018721 

   ต้ังอยู่บริเวณถนนพาดสาย สร้างเมื่อปี 2431 โดยความศรัทธาของชาวจีน
ี้ย ปางประทานพรน่ังดอกบัว จุดเด่นของสถาน

ท
manager.co.th/Travel/ViewNe
 
   6.1.6 ศาลเจ้าอา เนี๊ยะ เก็ง 
 
ฮกเกี๊ยน ซึ่งภายในเป็นที่ต้ังของเจ้าแม่กวนอิมฉื่อปุ่ยเน
ที่น้ี คือ กระถางธูปที่ต้ังหันหน้าเข้าศาล ขณะที่ศาลอ่ืนหันหน้าออกจากศาล ซึ่งเกิดจากความเช่ือที่เล่า
ต่อกันมา ต่อมาเกิดเพลิงไหม้บ่อยแถวสําเพ็งและเยาวราช จึงเช่ือกันว่าเจ้าแม่กวนอิมสามารถปัดเป่า
ให้เพลิงหยุดไหม้ได้จึงกลับทิศที่ต้ังของกระถาง จึงทําให้เกิดอัคคีภัยน้อยลง 
 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงศาลเจ้าอาเน๊ียะเก็ง 
ี่มา: ผู้จัดการท่องเที่ยว, ศาลเจ้าอาเนี๊ยะเก็ง, เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http:// 

ews.aspx?NewsID=9530000018721   
 

ท
www.manager.co.th/Travel/ViewN
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   6.1.7 มูลนิธิเทียนฟ้า 
    ต้ังอยู่ไม่ไกลจากซุ้มเฉลิมพรเกียรติมูลนิธิแห่งน้ีเป็นมูลนิธิแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงมอบทุนทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมตู้เก็บพระไตรปิฎกบทสวดมนต์ 2 ตู้

็บรักษามาจนถึงปัจจุบัน ให้แก่มูลนิธิ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อมูลนิธิและเก
 

  
 
ภาพที่ 23 แสดงมูลนิธิเทียนฟ้า 
ที่มา: ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า, มูลนธิิเทียนฟ้า, ้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2558,  เข้าถึงได้จาก 
ttp://www.gerryganttphotography.com/dthb0717.htm 

  วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งในอดีตวัดสัมพันธวงศ์เป็นวัดที่มีนํ้าล้อมรอบ บริเวณที่ต้ังวัดจึง
เกล้าเจ้าอยู่หัว

งศ์และวัดปทุมคงคาโดยทางชลมารค เรือพระที่น่ัง

รดถนนทรงสวัสด์ิ 

เข
h
 
  6.2 ความเป็นมาของศาสนสถานที่สําคัญของชาวพุทธศาสนิกชน 
   วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) 
 
เรียกว่า "วัดเกาะ" ในคราวเสด็จพระราชทานผ้าพระกฐินพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
รัชกาลที่ 5 เสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดสัมพันธว
เทียบที่ศาลากลางท่านํ้าวัดเกาะ เสด็จโดยลาดพระบาทถวายผ้าพระกฐินณพระอารามนี้ ในสมัยเมื่อ
ยังไม่ได้ตัดถนนทรงสวัสด์ิ  มีหมู่กุฏิอยู่ทางด้านตะวันตกจรดคลองสัมพันธวงศ์ คือ คลองระหว่างวัด  
สัมพันธวงศ์กับวัดปทุมคงคา ซึ่งบัดน้ีถมเป็นถนนปลูกสร้างเป็นตึกแถวหมดแล้ว การบอกเขตจําพรรษา
ด้านตะวันออกถึงคลองสัมพันธวงศ์และคูวัดด้านเหนือถึงด้านตะวันตกด้านใต้จดแม่นํ้าเจ้าพระยา
ต่อมามีบ้านเรือนราษฎรมากและมีถนนสําเพ็งแล้ว คงบอกเขตเพียงคูและตึกแถวถนนสําเพ็ง เมื่อทาง
ราชการตัดถนนทรงสวัสด์ิผ่านกลาง วัดคูของวัดเวลานี้ถูกถมคูเป็นถนนไปหมดแล้ว 
   จากการศึกษาข้อมูลในอดีตและการศึกษาข้อมูลของพ้ืนที่จากการลงพ้ืนที่ศึกษา
ในปัจจุบัน พบว่า มีการต้ังตึกแถวโดยรอบวัด ซึ่งเป็นอาคารกึ่งพาณิชยกรรมที่มีการใช้งานเป็นการค้า
ขายในช้ัน 1 และอยู่อาศัยเป็นช้ัน 2 ส่วนในปัจจุบันมีกลุ่มอาคารแถวต้ังแต่ถนนวานิชจ
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โดยเป็นกลุ่มอาคารตึกแถวที่สร้างต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพ้ืนที่ย่านวัดสัมพันธวงศ์เป็นย่านชุมชนที่มี
ความสําคัญเน่ืองจากเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญเส้นหน่ึงของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ 
 

  
 
ภาพที่ 24 แสดงวัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) 
ที่มา: วัดสัมพันธวงศ์, วัดสัม นธวงศ์(วัดเกาะ),  เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2558, เข้าถงึได้จาก http:// 

ww.watsamphan.com/oldpic/phragru/ 

  จากหลักฐานที่ปรากฏในประวัติของคริสจักรในประเทศไทย คริสตักรไมตรีจิต 
ะแบ๊บติสท์ที่

นคริสจักร ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1837 ทั้งน้ีมีการเปิด

พั 1 
w
 
  6.3 ความเป็นมาของศาสนสถานที่สําคัญของชาวคริสต์ศาสนิกชน 
   คริสตจักรไมตรีจิต 
 
เป็นคริสจักรโปรแตสแตนท์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคริสจักรแห่งแรกของคณ
ก่อต้ังขึ้นในทวีปเอเชีย และได้สถาปนาเป็
เรียนช้ันพระคัมภีร์เพ่ืออบรมชาวจีนให้ออกไปประกาศ ซึ่งส่งผลอย่างมากกับชาวจีนที่อยู่ในพ้ืนที่ 

 



 75

 
 
ภาพที่ 25 แสดงที่ต้ังศาสนสถานในพ้ืนที่ 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 
 7. มรดกทางวัฒนธรรม 
  มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง กรมศิลปากรได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นสถานท่ีซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม หรือแหล่ง
โบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น กลุ่มสถานที่ก่อสร้างที่แยก หรือเช่ือมต่อกันที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
หรือแหล่งสถานที่สําคัญที่อาจเป็นผลจากฝีมือมนุษย์  หรือเป็นผลงานร่วมกัน ระหว่างธรรมชาติ และ
มนุษย์ รวมท้ังพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งสถานที่เหล่าน้ีมีคุณค่าล้ําเลิศในทางประวิติศาสตร์ ศิลปะ 
มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ (กรมศิลปากร, 2558) 
  โดยสามารถจําแนกคุณค่า ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณามรดกทางวัฒนธรรม โดยมี
ขอบเขตการจัดพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
  7.1 อาคาร ทั้งท่ีเป็นอาคารสาธารณะ และเอกชน ทั้งท่ีมีผู้อยู่อาศัย และทิ้งร้าง  
  7.2 กลุ่มอาคาร และองค์ประกอบ คือ กลุ่มอาคารที่เมื่อรวมกันแล้ว ทําให้เกิด
ความหมายทางมรดกวัฒนธรรม รวมถึงองค์ประกอบของกลุ่มอาคารด้วยเช่น ถนน ทางเท้า เป็นต้น 
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  ทั้งน้ีทั้งอาคาร และกลุ่มอาคารดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นลักษณะตึกแถว ที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมรูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นอาคารตึกแถวทั้งหมดโดยมีลักษณะเป็นเรือนแถว เป็น
ตึกแถวช้ันเดียงผนังทึบ หลังคาคงสภาพแบบจีน ต่อมาได้มีการต่อเติมดัดแปลงขึ้นภายหลังในปัจจุบัน
รูปแบบที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ เป็นตึกแถว 4 ช้ันมากที่สุด รองลงมาคือ 3 ช้ัน ซึ่งจะปลูกสร้างติดต่อกัน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนจะต้ังอยู่ในย่านการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะการใช้สอยส่วนใหญ่ พบว่าพ้ืนที่ช้ัน
ล่างใช้เป็นที่ค้าขาย ช้ัน 2 และช้ัน 3 น้ันใช้สําหรับพักอาศัยและเก็บสินค้า ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยที่เป็นตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะไม่มีบริเวณ พ้ืนที่แต่ละ
ช้ันจึงถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจากรูปแบบของตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูก
ชิดติดทางเท้า แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่างเต็มที่ ประตูทางเข้าบ้านจะต้องเป็นประตู
ใหญ่ที่เหมาะสมสําหรับเรือนแถวหรือตึกแถวเช่นน้ีจะต้องใช้พ้ืนที่น้อย โดยมากพบว่าเป็นประตูเหล็ก
พับไปด้านข้าง หรือประตูเหล็กแบบม้วนขึ้นทางด้านบน บางแห่งมีเป็นบานไม้พับ ซึ่งมีลักษณะการนํา
บานไม้มาประกอบเรียงต่อกันเป็นประตู จะเห็นได้ว่าประตูทางเข้าออกของตึกแถวนั้นจะมีประตู
ทางด้านหน้าเพียงอย่างเดียวไม่มีประตูหลัง ลักษณะที่อยู่อาศัยในรูปแบบของตึกแถวที่ปลุกชิดกัน 
ผนังด้านข้างจึงทึบไม่มีช่องหน้าต่างระบายอากาศ ซึ่งจะมีหน้าต่างที่เป็นช่องลมอยู่ทางด้านหน้าของ
ตึกแถวหันสู่ถนนหรือทางเดิน ซึ่งมักจะมีลวดลายที่สวยงามหรือ เป็นช่องเหล็กดัดป้องกันขโมย มีทั้ง
ด้านหน้าของตึกแถวและช้ันดาดฟ้า ทั้งน้ีกลุ่มอาคารภายในพ้ืนที่ยังมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงบริบททางสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชนชาวจีนอย่างชัดเจน 
  7.3 พ้ืนที่ว่าง คือ พ้ืนที่ที่มีการออกแบบ มีการวางผัง หรือแม้แต่พ้ืนที่รกร้างที่เคย
ปรากฏการต้ังถ่ินฐานที่เก่ียวเนื่องกับปัจจัยในการพิจารณามรดกทางวัฒนธรรม  
  จากการศึกษาประเภทของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกับการสํารวจพ้ืนที่ศึกษา 
พบว่าภายในพ้ืนที่ที่ศึกษามีการกระจายตัว ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีทั้งที่เป็นลักษณะที่
เป็นกลุ่มอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมที่มีการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่มากมาย เช่น กลุ่มอาคารแถว
ภายในชุมชนเจริญชัย อาคารห้างทองตั้งโต๊ะกัง และกลุ่มอาคารแถวที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 
และ 5 พบกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งน้ียังมีสถานท่ีศาลสถานที่สําคัญที่เป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชน
ต่าง ๆ รวมไปถึงภูมิสัญลักษณ์ เช่น ถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง วงเวียน 22 กรกฎา วงเวียนโอเดียน 
และกลุ่มพ้ืนที่พาณิชยกรรมค้าขาย โดยมรดกทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีจะเป็นลักษณะที่เป็นกลุ่มอาคาร 
หรือพ้ืนที่ว่างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยจะสามารถระบุการกระจายตัวภายใน ภาพที่
28 ดังนี้ 
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ภาพที่ 26 แสดงที่ต้ังอาคารสําคัญที่คาดว่าน่าจะสามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557; 
การสํารวจพ้ืนที่ศึกษาของผู้วิจัย, 2557. 
 
 8. ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นท่ีศึกษา 
  จากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าของสํานักผังเมืองกรุงเทพฯ พบว่า มีลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารโดยส่วนใหญ่เป็นที่อยู่
อาศัย คิดเป็นร้อยละ 42 ลําดับถัดมา คือ การใช้ประโยชน์อาคารแบบกึ่งพาณิชยกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 44 โดยส่วนใหญ่เป็นอาคารที ่อยู่อาศัยกึ่งบริการจํานวน คิดเป็นร้อยละ 12 ทั้งนี ้ยังมี
จํานวนของศาสนสถานท่ีเป็นศาลเจ้าถึง คิดเป็นร้อยละ 2 และภายในพ้ืนที่ที่ยังมีแหล่งพาณิชยกรรม 
อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งจํานวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วพ้ืนที่ ซึ่งจากข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์อาคารภายในพ้ืนที่ทําให้ทราบถึงว่าพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร รัศมี 500 
เมตร เป็นพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของพ้ืนที่แหล่งพาณิชยกรรมที่มีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนถึงความเป็นพ้ืนที่ที่มีบริบททางด้านเป็นแหล่งพาณิชยกรรมที่มีความสําคัญของกรุงเทพฯ และ
ยังเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองเดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของชาวไทยเช้ือสายจีน 
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ภาพที่ 27 แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 

 
 
แผนภูมิที่ 5  แสดงสัดส่วนลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษา 
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ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ภายใน
พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นแหล่งการค้าทางพาณิชยกรรมและกึ่งพาณิชยกรรม ซึ่งกิจกรรมการค้าที่
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่ศึกษาเป็นตัวบอกถึงลักษณะของย่านการค้าในแต่ละย่าน
ซึ่งสามารถแบ่งย่านการค้าได้ทั้งหมด 9 ย่าน ประกอบด้วย ย่านการค้าสินค้าไหว้เจ้า ย่านชุมชนที่อยู่
อาศัย ย่านพาณิชยกรรมยางรถยนต์ ย่านพาณิชยกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ย่านพาณิชยกรรม
ขนส่งสินค้า ย่านค้าส่งและค้าปลีกสินค้า ย่านค้าขายอาหารและวัตถุดิบปรุงอาหาร ย่านพาณิชยกรรม
โรงพิมพ์ ย่านพาณิชยกรรมเครื่องกล (การสํารวจพ้ืนที่ศึกษา, 2558) 
 ย่านการค้าส่วนใหญ่จะอยู่รวมตัวกันบริเวณถนนสายสําคัญของพ้ืนที่ศึกษาเป็นลักษณะ
พาณิชยกรรมเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งเป็นตัวแบ่งบริบทและลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่ 
 
ข้อมูลทางด้านสังคม 
 1. ข้อมูลชุมชน และประชากร  
  พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ี จะอยู่ในพ้ืนที่เขตการปกของของกรุงเทพมหานครใน  
2 เขต คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งการกําหนดค่า FAR ข้อมูลด้านประชากร
ในเรื่องของความหนาแน่นประชากร เป็นส่วนสําคัญปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาค่า FAR ภายในพ้ืนที่  
  1.1 ข้อมูลชุมชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจํานวนชุมชนทั้งหมด 16 ชุมชน จําแนกเป็นชุมชน
แออัด  11 ชุมชน และชุมชนเมือง 5 ชุมชน ซึ่งกรุงเทพฯ ได้ประกาศกําหนดเป็นชุมชน แล้วทั้ง 16 
ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน กรรมสิทธ์ิที่ดินส่วนใหญ่เป็นแบบเช่า มีพ้ืนที่ชุมชน 
ทั้งหมด 37.5 ไร่ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2554) 
  1.2 ข้อมูลชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ 
   เขตสัมพันธวงศ์มีชุมชนทั้งหมดจํานวน 19 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง
ทั้งหมด 19 ชุมชน ชุมชน ซึ่งกรุงเทพฯ ได้ประกาศกําหนดเป็นชุมชน แล้วทั้ง 19 ชุมชน และมี
คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน กรรมสิทธ์ิที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง และแบบเช่า บางส่วนเป็นของ
สํานักทรัพย์สินฯ มีพ้ืนที่ชุมชน ทั้งหมด 41.25 ไร่ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2554) 
 2. จํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาแบ่งตามแขวง 
  ในพ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยครั้งน้ีประชากรครอบคลุมพ้ืนที่ของเขตสัมพันธวงศ์ใน  
แขวงสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในแขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งจะเป็นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงประชากรย้อนหลัง 20 ปี คือ ปี 2537-2557 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลสถิติประชากร   
ของกรมการปกครองปี 2537 แขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 28,048 คน และใน
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ปี 2557 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 16,330 คน โดยมีประชากรลดลง 11,718 คน และจากการศึกษา
ข้อมูลสถิติประชากรของกรมการปกครองปี 2537 แขวงสัมพันธวงศ์มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 16,527 
คน และในปี 2557 มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,006 คน โดยมีประชากรลดลง 6,521 คน 
 
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษาปี 2537-2557 
 

จํานวนประชากร (ปี)คน 
แขวง 

ปี 2537 ปี 2542 ปี 2547 ปี 2552 ปี 2557 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 28,048 26,691 20,970 18,156 16,330 
สัมพันธวงศ์ 16,527 14,820 12,652 11,421 10,006 

 
ที่มา: กรมการปกครอง,  ข้อมูลสถิติประชากรเขตสัมพนัธวงศ์ และเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย  
ปี 2557, เข้าถึงเมื่อ 7 กมุภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.dopa.go.th/ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6  แสดงจํานวนประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษาปี 2537 – 2557 
ที่มา: กรมการปกครอง,  ข้อมูลสถิติประชากรเขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ปี 2557, เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.dopa.go.th/ 
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  จากการลดลงอย่างต่อเน่ืองของจํานวนประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษา อันเน่ืองด้วย
สภาวะทางด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจ และความเสื่อมสภาพลงของพื้นที่เมือง ทําให้พื้นที่มีความ
น่าอยู่อาศัยและลงทุนที่น้อยลง รวมไปถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และการคมนาคม รวมถึงปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการอพยพของผู้คนออกไป อยู่นอกพ้ืนที่ 
ภายในพ้ืนที่จึงมีแต่การอยู่ของแรงงานท่ีประกอบการค้าเป็นลูกจ้างภายในพ้ืนที่ แต่ภายในพ้ืนที่
บางส่วน บางชุมชน ยังมีการอยู่อาศัยของผู้คนอยู่เช่น ชุมชนเก่าหลาย ๆ แห่งภายในพ้ืนที่ศึกษา เช่น 
ย่านชุมชนเจริญชัย ย่านวัดไตรมิตร รวมถึงชุมชนเก่าที่ยังคงอยู่ภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ีจากการที่มีโครงการ
พัฒนารถไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีวัดมังกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาที่สําคัญของงานวิจัยน้ี ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ผลต่อการพัฒนาเมืองสูง ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่โดยรอบสถานีดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่ามากข้ึน ซึ่งการ
กําหนดความหนาแน่นของกิจกรรมมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงบริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เป็น
สําคัญ  
  ทั้งน้ี สภาพโดยรวมของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น ชุมชนที่พักอาศัย และพ้ืนที่  
พาณิชยกรรม โดยสามารถแบ่งลักษณะประชากรเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นกลุ่มคนท่ียังอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ ยังคงวิถีชีวิตและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เป็นลักษณะการค้าขายและอยู่อาศัย ประเภทที่ 
2 จะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยจะอาศัยบ้านของนายจ้างเป็นที่พักอาศัย ซึ่งจะอยู่บริเวณพ้ืนที่ย่าน
พาณิชยกรรม เช่น ในย่านสําเพ็ง ทั้งน้ีในปัจจุบันเริ่มมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ ช่วยในการกําหนดทิศทาง   
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างย่ังยืน 
 

 
ภาพที่ 28 แสดงกิจกรรมทางสังคมภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัยจากการลงสํารวจพ้ืนที่วิจัย, 15 มีนาคม 2557) 
 
 3. วัฒนธรรมและประเพณี 
  จากข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารของพ้ืนที่ศึกษา กลุ่มคนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบ   
พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเช้ือสายจีน ซึ่งปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่มทางสังคมกันอยู่กันอย่าง  
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เหนียวแน่นในพ้ืนที่ ซึ่งในการดํารงชีวิตของผู้คนในกลุ่มนี้จะโดดเด่นทางด้านความเช่ือประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยความเช่ือและธรรมเนียมในการปฏิบัติตนน้ัน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาว
จีนดังปรากฏอยู่ในหนังสือต่ึงหน่ังเก้ีย (จิตรา ก่อนันทเกียรติ, 2541: 25) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ 
  1. ประเพณีการไหว้เจ้าต้ังศาลเจ้าโดยจะนิยมไหว้เทพเจ้าเจ้าที่และผีบรรพบุรุษโดย
ตามห้องแถวคนจีนอยู่จะมีตีจู้หรือเจ้าที่และบางทีจะมีเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพ่ิมเข้ามาด้วย 
  2. การต้ังตุ๊กตาประดับตามความเช่ือ 
  3. การปลูกต้นไม้สิริมงคลคือต้นทับทิม, เซียนเฉ้า 
  ทั้งน้ี  จากการศึกษาเรื่องชุมชนชาวจีน: การต่อเน่ืองและความเปลี่ยนแปลง (สมบูรณ์ 
สุขสําราญ, 2530: 22-24) ได้กล่าวถึงเทศกาลชาวจีนในเขตว่ามีทั้งหมด 8 เทศกาลสําคัญในหน่ึงรอบ
ปีแต่บางเทศกาลค่อย ๆ ลดความนิยมที่จะปฏิบัติ เช่น เทศกาลหยวนเชียว อันเป็นพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร แต่เมื่อชาวจีนเข้ามาต้ังรกรากในไทยซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
พิธีกรรมดังกล่าวจึงค่อย ๆ หายไป 
  เทศกาลสําคัญของชาวไทยเช้ือสายจีนยังยึดถือปฏิบัติตามธรรมเนียม ได้แก่ เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลเช็งเม้ง เทศกาลไหว้ขนมจ้าง เทศกาลสาร์ทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้
ขนมอ๋ี เทศกาลไหว้เจ้าประจําปี ซึ่งแต่ละเทศกาลจะมีความเช่ือด้ังเดิมตลอดจนพิธีที่กําหนดเวลาที่
เฉพาะในแต่ละเทศกาล ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ยึดถือตามปฏิทินจันทรคติของชาวจีน ซึ่งจะนับจากวัน
และเดือนทางสากล 
 4. การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน (Land Use) 
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสถานีวัดมังกรจะ
ต้ังอยู่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 ได้กําหนดให้เป็นพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสีแดง (พานิชยกรรมที่มีความหนาแน่นสูงพ 3) 
โดยมีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor area ratio) เท่ากับ 7:1  
  ในการศึกษาหาค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษาของปัจจุบัน ได้ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์
สารสนเทศของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  โดยใช้ช้ันข้อมูลอาคาร โดยใช้ข้อมูลความสูงอาคาร 
พ้ืนที่อาคาร และข้อมูลอาคาร ช้ันข้อมูลถนน และข้อมูลบล็อกของเขตของท่ีดิน ทั้งน้ีได้ทําการนําออก
ข้อมูลมาเป็นตารางและทําการคํานวณโดยหาค่าเฉล่ียของพ้ืนที่อาคารและความสูงอาคารเฉลี่ยของ
กลุ่มอาคารในแต่ละบล็อค มาทําการคํานวณหาค่า FAR รายบล็อก โดยเป็นค่า FAR ในปัจจุบัน โดย
ภายในพ้ืนที่ศึกษามีจํานวนบล็อกทั้งหมดประมาณ 52 บล็อก โดยจากการคํานวณหาค่า FAR ของ
พ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 1.25:1-4.8:1 โดยได้มีการแบ่งช่วงของข้อมูลทั้งหมด 4 ช่วง เพ่ือ
เรียงลําดับของค่า FARจากตํ่าไปหาสูง 
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ภาพที่ 29 แสดงข้อกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 บริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2557. 
 

 
 
ภาพที่ 30 แสดงค่า FAR ของพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละบล็อกอาคารในปัจจุบัน 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์โดยผู้วิจัย 
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 ทั้งน้ีจึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาถึงค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor 
area ratio) ในปัจจุบันของพ้ืนที่ในภาพที่ 33 เน่ืองจากภายในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็น
ลักษณะเฉพาะในแต่ละกลุ่มอาคาร การพิจารณาค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor 
area ratio) เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (Floor area ratio) 
ตามท่ีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กําหนด พบว่า อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ
พ้ืนที่ดิน (Floor area ratio) ภายในพ้ืนที่บล็อกอาคารแต่ละบล็อกภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ค่า FAR 
ในปัจจุบันภายในพ้ืนที่ศึกษามี่ค่าประมาณ 1.00–4.19 มีค่าน้อยกว่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืน
ที่ดิน (Floor Area Ratio) จากทางสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครกําหนด ทั้งน้ีจากการศึกษา
ประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า แนวโน้มประชากรในพ้ืนที่ในปัจจุบันมีจํานวนลดลง ทําให้สามารถ
สันนิษฐานได้ว่า ค่า FAR น่าจะต้องมีค่าลดลงด้วย ค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษาจําเป็นจะต้องพิจารณา
ตามแนวคิดของการกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 ต่อไปว่า ควรมีการแบ่งย่านเพ่ือ
กําหนดค่า FAR อย่างไร  และค่า FAR บริเวณพ้ืนที่ควรมีค่าเท่าไร  เน่ืองจากการกําหนดค่า FAR ของ
สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร พิจารณาตามแต่คิดของขีดจํากัดของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
โดยที่ขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้ในการพิจารณาจะเป็นลักษณะเป็นพ้ืนที่ทั้งเขต ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ ตาม
แนวคิดตามที่ได้ทําการศึกษามีการะบุว่า  การกําหนดค่า FAR ควรจะเป็นพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน 
(Neighborhood) โดยถ้าพิจารณาถึงบริบทภายในพ้ืนที่ควรพิจารณากําหนดค่า FAR เป็นรายบล็อก
คือ เป็นกลุ่มอาคาร เน่ืองจากพ้ืนที่ในแต่ละกลุ่มอาคารมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่านชุมชน ทั้งน้ียังมี
ความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงค่า FAR ของพ้ืนที่ศึกษา ตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR 
ภายใต้พ้ืนที่หน่วยชุมชน และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 2 ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้พิจารณา คือ บริบท
ทางด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ รูปแบบสถาปัตยกรรม ความสูงและจํานวนช้ันอาคาร ระยะถอยร่น
อาคาร กิจกรรมการค้าและบริการในพ้ืนที่ และความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ต่อไป 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะหพ์ื้นทีศ่ึกษาตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ศึกษาตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) 
ภายใต้แนวคิดวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 
 วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ภายใต้แนวคิดวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 จะพิจารณาภายใต้แนวคิดของ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยทุกวิธีการ
พิจารณาค่า FAR จะถูกนํามาจัดกลุ่มภายใต้แนวคิดของการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยจะแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ด้านท่ีหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การศึกษาบริบทของพื้นที่ ความสูงและจํานวนช้ันอาคาร 
ระยะถอยร่นอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงความสําคัญของพ้ืนที่และลักษณะของ
พ้ืนที่ ด้านที่สองด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กิจกรรมการค้าภายในพ้ืนที่ จะเป็นตัวบอกย่านการค้า
และลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่หน่วยชุมชนที่ต่าง ๆ และด้านที่สามด้านสังคม ประกอบด้วย ความ
หนาแน่นของประชากร 
 วิธีการกําหนดค่า FAR ตามปัจจัยในด้านต่าง ๆ จะนําไปสู่การวิเคราะห์พ้ืนที่ตามปัจจัยที่
ได้กล่าวมาขั้นต้นเพ่ือกําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ และสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย และเก็บ
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาตามปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 1. บริบททางสภาพแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา 
  จากการศึกษาข้อมูลในย่านต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ในรัศมี 
500 เมตร ตามแนวคิดการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
(การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) จะสามารถแบ่งพ้ืนที่แต่ละย่าน ออกเป็น 3 
ย่านหลัก ๆ คือ ย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่อเมือง ย่านที่อยู่อาศัย และย่านพาณิชยกรรมเกิด
ใหม่ จากแนวคิดดังกล่าวระบุว่า การกําหนดค่า FAR โดยการคํานึงถึงบริบททางกายภาพตามวิธีการ
กําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) ควร
จะมีค่า FAR อยู่ที่ 1.0-4.0 หรืออาจจะไม่มีการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่น้ัน ถ้าพ้ืนที่บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ แต่จะเป็นการใช้มาตรการอ่ืนควบคุมแทน  



 86

  ในปัจจุบันภายในพ้ืนที่ศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องใช้การศึกษาบริบททางด้าน
กายภาพเป็นปัจจัยหน่ึงในการกําหนดค่า FAR ใช้แบ่งย่านแต่ละย่านโดยจะต้องพิจารณาจากกิจกรรม
และลักษณะบริบทพ้ืนที่ตามถนนสายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศึกษา ตามแนวคิดดังกล่าวจะสามารถสรุปเป็น
แต่ละย่านได้ได้ดังน้ี 
  1.1 ย่านประวัติศาสตร์  
   ย่านประวัติศาสตร์จะเป็นย่านที่มีลักษณะจากการถูกเรียกจากผู้คนที่ยังอาศัย
และเคยอาศัย ช่ือคนหรือสถานท่ีที่มีช่ือเสียงที่สุดในย่าน พ้ืนที่เมืองจะประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่มี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นแหล่งศูนย์กลางกิจกรรมทางการค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ 
มีการกระตุ้นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน กลุ่มอาคารต่าง ๆ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่มีความเฉพาะตัว 
การเข้าถึงพ้ืนที่จะมีทั้งรูปแบบที่เคยมีมาต้ังแต่ในอดีต และรูปแบบการเดินทางในปัจจุบัน ภายในกลุ่ม
อาคารหรือพ้ืนที่ชุมชนมีการต้ังถิ่นฐานเป็นเวลานาน และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่จะเห็น
ได้จากการยังคงอยู่ของกลุ่มอาคารหรือโบราณสถานที่สําคัญซึ่งมีความสําคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจะแบ่งขอบเขตของย่านตามถนนสายต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ ดังน้ี 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลภายในพ้ืนที่ศึกษาจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ส่วน
ใหญ่จะเกาะกลุ่มอยู่ บริเวณถนน 3 สาย คือ ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และถนนวานิช 1 โดยถ้า
แบ่งจากการเกิดขึ้นของถนนแล้วน้ัน 
   1.1.1 ถนนวานิช 1 ซึ่งเป็นถนนเส้นทางการค้าที่สําคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ย่านการค้าชาวจีน ซึ่งถนนเส้นน้ีเป็นกลุ่มที่ต้ังของชุมชนย่านสําเพ็ง เป็นจุดเริ่มต้นของพ้ืนที่พาณิชยก
รรมท่ีสําคัญในอดีต ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ชุมชนชาวจีนย้ายมาต้ังถิ่นฐานบริเวณวัดสามปลื้ม   
(วัดจักรวรรดิ) ซึ่งหลังจากน้ันก็มีการขยายตัวของย่านการค้าและชุมชนของชาวจีน ขยายตัวตามแนว
ถนนหัวเม็ด มาสู่ถนนวานิช  ซึ่งเป็นถนนเส้นทางแคบ โดยมีความกว้างเพียง 4 เมตร ทั้งน้ีก็มีการ
ก่อสร้างบ้านเรือน อาคารแถวค้าขายก่ึงพาณิชยกรรม  ซึ่งภายหลังจากมีการตัดถนนเจริญกรุงในสมัย
รัชกาลที่ 4 และถนนเยาวราช และถนนทรงวาด ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีท่าเรือ บริเวณท่าราชวงศ์ 
จึงทําให้ชุมชนชาวจีนในย่านสําเพ็งมีการขยายตัวไปตามแนวถนน และการพัฒนาในทุกทิศทาง ซึ่ง
ภายในพ้ืนที่จะประกอบด้วยอาคารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  แต่ทั้งน้ีในปัจจุบันภายในพ้ืนที่ก็ยังคง
มีความเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่สําคัญของเมือง ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิด กระจายตัว
อยู่หนาแน่นภายในพ้ืนที่ และย่านวัดสัมพันธวงศ์ พบว่ามีการต้ังตึกแถวโดยรอบวัด ซึ่งเป็นอาคารก่ึง
พาณิชยกรรม ที่มีการใช้งานเป็นการค้าขายในช้ัน 1 และอยู่อาศัยเป็นช้ัน 2 ส่วนในปัจจุบันมีกลุ่ม
อาคาร แถว ต้ังแต่ถนนวานิช จรดถนนทรงสวัสด์ิ โดยเป็นกลุ่มอาคารตึกแถวที่สร้างต้ังแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5  ซึ่งพ้ืนที่ย่านวัดสัมพันธวงศ์ เป็นย่านชุมชนที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญ
เส้นหน่ึงของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์  
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   1.1.2 ถนนเยาวราช คือเป็นถนนสายสําคัญที่ตัดในสมัยรัชกาลที่ 5 มีย่านชุมชน
ที่สําคัญคือ ย่านแปลงนาม บริเวณถนนแปลงนามน้ีมีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก และ
เป็นย่านการค้า ซึ่งในถนนแปลงนามน้ีมีของต่าง ๆ ที่ขึ้นช่ือมากมาย เช่น อาหาร ของเก่า เป็นต้น เดิม
เป็น ตรอกแคบ ๆ ที่ถูกชาวบ้านเรียกว่าตรอกหมาเน่า แต่ยุคต่อ ๆ มามีการเปลี่ยนช่ือ เป็นแปลงนาม 
โดยที่ตลอดถนนแปลงนามที่เป็นถนนที่สามารถใช้เดินทางจากถนนเจริญกรุงเช่ือมต่อสู่ถนนเยาวราช 
น้ันมีตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 ต้ังเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทาง ส่วนบริเวณตลาดใหม่ และย่านเล่งบ้วย
เอ๊ียะ เป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มอาคารตึกแถวกลุ่มก่ึงพาณิชยกรรมที่มีช่ือ ตามศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ซึ่งเป็น
ชุมชนที่ต้ังอยู่บริเวณ ช่วงถนนเยาวราชช่วงกลาง หรือที่เรียกกันว่าช่วงท้องมังกร  ซอยอิสรานุภาพ 
(เจริญกรุง 16)  ซึ่งศาลเจ้าน้ีเองมีประวัติว่าตามหลักฐานจากป้ายจารึกภาษาจีนของศาลเจ้าระบุ สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ.2201 แต่ถ้ายึดตามข้อสันนิษฐานว่า ศาลเจ้ามักก่อต้ังพร้อมชุมชน ซึ่งชุมชนสําเพ็งน้ัน 
เพ่ิงเริ่มก่อต้ังในสมัยรัชกาลที่ 1 ป้ายจารึกน้ี อาจย้ายมาจากอยุธยาหรือหัวเมืองฝั่งตะวันออกก็เป็นได้ 
(พิมพ์ปรไพ พิศาลบุตร, 2544: 155) โดยรอบศาลเจ้าจะเป็นกลุ่มอาคารแถว ที่มีการปรับปรุงจากอดีต 
ซึ่งยังมีการอยู่อาศัยและค้าขายทั้งน้ี ภายในตรอกอิสรานุภาพ ที่เป็นพ้ืนที่ทางเข้าสู่ย่านเล่งบ๊วยเอ๊ียะ 
จะมีการขยายอาหาร และวัตถุดิบอาหารจีนตลอดทาง 
   1.1.3 ถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่ถูกตัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เน่ืองจากต้องการ
ขยายพระนครไปทางด้านตะวันออก ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีชุมชนที่สําคัญในอดีตพบมาก โดย
ภายในพ้ืนที่ศึกษาพบ ย่านวัดมังกรกมลาวาสโดยมีลักษณะเป็นชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 ตัดถนนเจริญกรุง และมีการก่อสร้างบ้านเรือนตึกแถวค้าขายเรียงรายโดยรอบ และชุมชน
ที่สําคัญที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนเจริญชัย ที่อยู่บนพ้ืนที่ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ โดย
ชุมชนเจริญไชยแหล่งการค้ากระดาษไหว้เจ้า สินค้าประเพณี และความเช่ือชาวจีน เป็นย่าน
ประวัติศาสตร์ ที่มีทั้งสิ่งก่อสร้างเก่าแก่และวิถีชีวิตผู้คน ชุมชนเจริญไชยล้อมรอบด้วยวัดและศาลเจ้า
สําคัญหลายแห่ง จึงมีร้านขายสินค้าประเพณี และความเช่ือของชาวจีนจํานวนมาก เป็นย่านขาย
กระดาษไหว้เจ้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด ทั้งน้ียังมีกลุ่มอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ในพ้ืนที่ 
ตึกแถวที่สร้างขึ้นริมถนน รัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่พระราชโอรส พระราชธิดา โดยตึกแถวบริเวณ
เจริญไชยน้ีพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ว
รพินิต ซึ่งราชนิกูลรุ่นหลังได้ก่อต้ังมูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ุทิพย์ และตึกแถวที่เจริญไชยถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ
มูลนิธิฯ ซึ่งบางส่วนจากการพัฒนาทางด้านระบบการคมนาคมทางรางจึงเป็นผลให้พ้ืนที่ชุมชน
บางส่วนที่มีอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมน้ันหายไป ทั้งน้ีย่านสวนกวางตุ้งบริเวณถนนเจริญกรุง 
มีกลุ่มอาคารตึกเก่าแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ต้ังเรียงอยู่บริเวณถนนเจริญกรุง มีสภาพที่ดี และทรุดโทรม 
บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนลักษณะต่าง ๆ ของอาคาร (มูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ุทิพย์, 2555) 
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   จากการศึกษาข้อมูลภายในพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์สามารถระบุได้ว่าภายในพ้ืนที่
ศึกษามีย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 6 ย่าน ประกอบไปด้วย ย่านชุมชนเจริญชัย ย่านสวนกวางตุ้ง 
(บริเวณถนนเจริญกรุง) ย่านวัดมังกรกมลาวาส ย่านเล่งบ้วยเอ๊ียะ ย่านแปลงนาม ย่านวัดสัมพันธวงศ์ 
และย่านสําเพ็ง  จะสามารถสังเกตได้ว่าย่านน้ีมีกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เรียงตัวอยู่
หนาแน่น ตามภาพที่ 33 ค่า FAR ในปัจจุบัน อยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ 2.0-4.0 โดยจากการศึกษาค่า 
FAR ของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันในบทที่ 4 ถ้านําแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
(การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) ที่ระบุไว้ว่าพ้ืนที่ย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
อาจจะมีกําหนดค่า FAR อยู่ที่ 1.0 -4.0 หรือไม่ระบุ ทําให้สามารถพิจารณาได้ว่าพ้ืนที่ศึกษาไม่ควรมี
การกําหนดค่า FAR อันเน่ืองมาจากกลุ่มอาคารส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่มีการปลูกชิดกับทางเดินและใช้
พ้ืนที่อย่างเต็มประสิทธิภาพหากมีการกําหนดค่า FAR ที่สูงขึ้น จะมีผลต่อกลุ่มอาคารแถวที่ทรงคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรมที่พบอยู่จํานวนมากในพ้ืนที่ ทั้งน้ีในพ้ืนที่ควรจะใช้วิธีการกําหนดความสูงอาคารใน
พ้ืนที่มากกว่า ในปัจจุบันพบว่าอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมบางส่วนได้หายไปเน่ืองจากการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพที่เกิดขึ้นไปตามกาลเวลาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 

 
 
ภาพที่ 31 แสดงกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 (จากการสํารวจโดยผู้วิจัย, 27 ธันวาคม 2557) 
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  1.2 ย่านท่ีอยู่อาศัย 
   ย่านที่อยู่อาศัยจะเป็นย่านที่มีลักษณะจากการถูกเรียกจากผู้คนที่ยังอาศัยและ
เคยอาศัย ช่ือคนหรือสถานที่ที่มีช่ือเสียงที่สุดในย่าน และประกอบกิจกรรมที่โดดเด่นหรือเคยมีอยู่ใน
พ้ืนที่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีกลุ่มอาคารเป็นลักษณะรูปแบบก่ึงพาณิชยกรรม
ร่วมกับที่อยู่อาศัย ระบบการค้ามีทั้งรูปแบบบริการระดับชุมชน และการค้าขายระหว่างชุมชนกับพ้ืนที่
ชุมชนอ่ืน กลุ่มอาคารที่เกิดขึ้นจะใช้พ้ืนที่ถนนบางส่วนเป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมทางสังคมและใช้สัญจร 
ลักษณะการสัญจรจะสามารถเข้าถึงได้หลายรูปแบบ โดยเน้นที่ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก กลุ่ม
อาคารบางส่วนเป็นลักษณะบ้านเด่ียว หรืออาคารแถวที่เกาะกลุ่มกันเป็นชุมชนย่อย ๆ โดยจะแบ่ง
ขอบเขตของย่านตามถนนสายต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ ดังน้ี 
   1.2.1 ถนนไมตรีจิต ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ ซึ่งถนนทั้ง 4 เส้นจะเป็น
แหล่งร่วมของย่านต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย แบบกึ่งพาณชิยกรรม ซึ่งโดยรวมแล้วบริเวณนี้เป็น
บริเวณย่านวงเวียน 22 กรกฎา ปัจจุบันจะประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ตึกแถว และห้างร้านรวมตัวกัน 
โดยรอบพ้ืนที่ และมีการขยายตัวของชุมชนไป ทางด้านทิศเหนือ และเต็มบริเวณพ้ืนที่ อย่างหนาแน่น 
ซึ่งตัวบ่งบอกความเป็นลักษณะของพ้ืนที่ คือ ภูมิสัญลักษณ์ คือ วงเวียน 22 ย่านไทเปมีลักษณะเป็น
ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยแบบก่ึงพาณิชยกรรม และกลุ่มชุมชนที่อยู่โดยรอบมูลนิธิปอเต็กต้ึง ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวจีนที่อยู่อาศัยมาต้ังแต่ช่วงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 โดยที่ย่านชุมชนที่พักอาศัย และค้าขาย
สินค้า มีลักษณะคล้ายคลึงกับบริเวณย่าน 22 กรกฎา เช่นกัน 
   1.2.2 ถนนลําพูนชัย เป็นที่ต้ังของบริเวณชุมชนที่อยู่โดยรอยวัดไรมิตร ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยต้ังเรียงรายเต็มตลอดเส้นทาง ซึ่งอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถว และ
ผู้คนบางส่วนใช้พ้ืนที่ถนนเป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมทางสังคม พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบวัดไตรมิตรเป็นชุมชน
ชาวไทยเช้ือสายจีน ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดจากการตัดถนนเจริญกรุงในรัชกาลที่ 4 และมีการ
ก่อสร้างวัดไตรมิตร ซึ่งเดิมมีช่ือว่าวัดสามจีนใต้ ซึ่งชุมชุนที่อยู่รอบวัดไตรมิตร บริเวณถนนลําพูนชัย 
และซอยกลันตัน จะเป็นกลุ่มอาคารตึกแถวเก่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะก่ึงพาณิชยกรรมและอยู่อาศัย 
   จากการศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ย่านอยู่อาศัยส่วนใหญ่มีค่า FAR ที่
ค่าเฉล่ียอยู่ที่ไม่เกิน 3 จากการศึกษาค่า FAR ของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันในบทท่ี 4 โดยรวม และพ้ืนที่
ย่านที่อยู่อาศัยในส่วนบริเวณถนนสายสําคัญต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็นอาคารแถว ตึกแถวที่สร้างเต็ม
พ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มอาคารเหล่าน้ีควรจะจัดอยู่ในพ้ืนที่
ย่านเดียวกัน โดยมีขอบเขตของพื้นที่เป็นถนนสายต่าง ๆ ที่ได้ทําการศึกษามา 
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ภาพที่ 32 แสดงการแบ่งย่านตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 (การกําหนด 

ค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
หมายเหตุ: วิเคราะห์พ้ืนที่ศึกษาแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 โดยผู้วิจัย (การ
กําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 
 2. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
  จากการศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า รูปแบบอาคารของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมภายในพ้ืนที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ โดยเป็นกลุ่มอาคารลักษณะสถาปัตยกรรม
ในช่วงยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 4-7) และกลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมยุค
ปัจจุบัน ซึ่งจากลักษณะสถาปัตยกรรมดังกล่าวจะเป็นตัวบอกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่
และแสดงถึงความเป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่สําคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  2.1 กลุ่มอาคารลักษณะสถาปัตยกรรมในช่วงยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 4-7) 
   บริเวณถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชและถนนวานิช อาคารและตึกภายในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถว โดยทั้งหมดมีลักษณะเป็นเรือนแถวเป็นตึกแถวช้ันเดียว ผนังทึบ หลังคา
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คงสภาพแบบสถาปัตยกรรมจีน และอาคารตึกค้าขายรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปร่วมด้วย โดย
ภายในพ้ืนที่ยังคงมีกลุ่มอาคารที่ยังคงสภาพรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม และแบบที่มีการต่อเติม
ดัดแปลงขึ้นภายหลัง ในปัจจุบันรูปแบบที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นตึกแถว 2 ช้ันมากที่สุด รองลงมา คือ 
3 ช้ัน ซึ่งจะปลูกสร้างติดต่อกันเน่ืองจากชุมชนจะต้ังอยู่ในย่านการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ส่วนใหญ่ พบว่า ช้ันล่างใช้เป็นที่ค้าขาย ส่วนช้ันบนน้ันใช้สําหรับพักอาศัยและเก็บ
สินค้า โดยลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นเป็นตึกแถว ซึ่งแต่ละช้ันจึงถูกใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ รูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ พบว่า มีการปลูกชิดติด
ทางเท้าแสดงการถึงใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ ประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูใหญ่ที่เหมาะสมสําหรับเรือน
แถวหรือตึกแถว เน่ืองจากใช้พ้ืนที่น้อย โดยส่วนมากพบว่าเป็นประตูเหล็กพับไปด้านข้างหรือประตู
เหล็กแบบม้วนขึ้นทางด้านบน บางแห่งมีเป็นบานไม้พับซึ่งมีลักษณะการนําบานไม้มาประกอบเรียงต่อ
กันเป็นประตู จะเห็นได้ว่าประตูทางเข้าออกของตึกแถวน้ัน จะมีประตูทางด้านหน้าเพียงอย่างเดียว 
ไม่มีประตูหลังลักษณะที่อยู่อาศัยในรูปแบบของตึกแถวที่ปลูกชิดกัน ผนังด้านข้างจึงทึบไม่มีช่อง
หน้าต่างระบายอากาศ จะมีหน้าต่างที่เป็นช่องลมอยู่ทางด้านหน้าของตึกแถวหันสู่ถนนหรือทางเดิน 
ซึ่งมักจะมีลวดลายที่สวยงามหรือเป็นช่องเหล็กดัดป้องกันขโมย มีทั้งด้านหน้าของตึกแถวและช้ัน
ดาดฟ้า ทั้งน้ีกลุ่มอาคารภายในพ้ืนที่ยังมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นการแสดงถึงบริบท
ทางสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชนชาวจีนอย่างชัดเจน 
   ในช่วงรัชกาลที่ 6-7 ยังมีกลุ่มอาคารตึก ห้างร้านที่เป็นอาคารสูงจํานวน 5-8 ช้ัน
เป็นอาคารห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านขายทองขนาดใหญ่ อยู่ตามแนวถนนเยาวราชเป็น
ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมกล่ินอายของความเป็นวัฒนธรรมจีนที่ถูกแสดง
ออกมาตามลวดลายประดับตามองค์ประกอบต่าง ๆ ทําให้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของความเป็น
ย่านการค้าพาณิชยกรรมที่สําคัญของเมืองจนถึงปัจจุบัน 
   ทั้งน้ียังไม่รวมถึงอาคารศาสนาสถาน ทั้งศาสนาพุทธ ศาลเจ้าจีน ซึ่งมีลักษณะ 
เฉพาะตามแบบฉบับความเช่ือทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีน 
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ภาพที่ 33 แสดงกลุ่มอาคารลักษณะสถาปัตยกรรมในช่วงยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
  2.2 กลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบัน 
   จากการศึกษา สํารวจพ้ืนที่และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมยุค
ปัจจุบันภายในพ้ืนที่ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
   2.2.1 ประเภทที่ 1 เป็นกลุ่มอาคาร ตึกแถว ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่มี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาคารบางส่วน เพ่ือการใช้งานให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของเจ้าของอาคาร เช่น การปรับบานประตูจากบานเฟ้ียมเป็นบานเหล็กเลื่อน หรือเปลี่ยนเป็น
บานกระจกเลื่อน ซึ่งจากการลงสํารวจพ้ืนที่ศึกษาพบเป็นจํานวนมากกว่า 80% ของพ้ืนที่ศึกษา ทั้งน้ี
อาคารประเภทน้ีพบกระจายตัวอยู่โดยรอบพ้ืนที่ศึกษา และพบมากในช่วงถนนเจริญกรุง 
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ภาพที่ 34 แสดงกลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันประเภทท่ี 1 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   2.2.2 ประเภทที่ 2 เป็นกลุ่มอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ และปรับปรุงองค์ประกอบ
อาคารทั้งหมดโดยไม่เหลือเค้าโครงเดิม โดยบางแห่งในพ้ืนที่ศึกษาจะเป็นอาคารพาณิชยกรรม และ
อาคารตึกแถวที่มีลักษณะเรียบง่าย บางอาคารมีการดัดแปลงองค์ประกอบเป็นป้ายโฆษณา หรือ
องค์ประกอบอ่ืนให้เอ้ือต่อกิจกรรมการค้าและการใช้งานตามผู้ใช้อาคาร ซึ่งพบมากในพ้ืนที่บริเวณย่าน
วงเวียน 22 กรกฎา บริเวณถนนหลวง และถนนเสือป่า 
 

 
ภาพที่ 35 แสดงกลุ่มอาคารที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมยุคปัจจุบันประเภทท่ี 2 (การกําหนดค่า FAR 

ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   ทั้งน้ีจากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมน้ัน มีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
ศึกษาที่ทําการแบ่งย่านออกเป็นย่านประวัติศาสตร์ ย่านที่อยู่อาศัย และย่านพาณิชยกรรม ตามแนวคิด
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การกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
พบว่า รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพ้ืนที่แต่ละย่านได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของแต่ละย่านได้อย่าง
ชัดเจน เช่น ย่านพ้ืนที่ประวิศาสตร์ จะเป็นกลุ่มอาคารที่อยู่บริเวณถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และ
ถนนวานิช ทําให้การพิจารณาค่า FAR ย่ิงต้องมีความสอดคล้องมากข้ึนกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา 
 3. ระยะถอยร่น 
  การศึกษาระยะถ่อยร่นเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาเพ่ือนําไปสู่การกําหนดค่าFAR ที่
เป็นไปตามแนวคิดของการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 (การกําหนดค่าFAR ตามแนวคิด
หน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) โดยที่การพิจารณาวิเคราะห์ระยะถอยร่นจะต้องศึกษาจากถนนแต่ละสายท่ีอยู่
ภายในพ้ืนที่ศึกษาเช่นเดียวกันกับการศึกษาบริบททางด้านกายภาพของพ้ืนที่ ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาประกอบ 
ด้วยถนนดังน้ี 
  3.1 ถนนสายหลัก ได้แก่ 
   3.1.1 ถนนเจริญกรุง จากการศึกษาข้อมูลพบว่าเป็นถนนที่มุ่งเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
มี 4 ช่องจราจร โดยภายในพ้ืนที่มีลักษณะการเดินเส้นทางทางสัญจรแบบเส้นทางเดี่ยว (One-way) 
โดยมีขนาดของทางเท้า ขนาดประมาณ 1.8-2 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยที่เป็นตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่าลกัษณะ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะไม่มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ จากรูปแบบของตึกแถว
ภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติดทางเท้า แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่างเต็มที่ 
ระยะถอยร่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นระยะทางเท้าจากถนนเจริญกรุง ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 1.8-2 เมตร 

 

 
 
ภาพที่ 36 แสดงทัศนียภาพถนนเจริญกรุง 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
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   3.1.2 ถนนกรุงเกษม รองรับการสัญจรจากทางทิศเหนือ มี 4 ช่องจราจรขนาน
กับคลองผดุงกรุงเกษม โดยภายในพ้ืนที่มีลักษณะการเดินเส้นทางทางสัญจรแบบเส้นทางเดี่ยว (One-
way) โดยมีขนาดของทางเท้า ขนาดประมาณ 1.8 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่
อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า
ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะไม่มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ จากรูปแบบของ
ตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติดทางเท้า แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่าง
เต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นระยะทางเท้าจาก ถนนกรุงเกษม มีค่าโดยประมาณ 1.8 เมตร ทั้งน้ี
ส่วนพ้ืนที่บริเวณริมคลองเป็นระยะถอยร่นจากคลองผดุงกรุงเกษม มีค่าโดยประมาณ 1.8-2.5 เมตร 
 

 
 
ภาพที่ 37 แสดงทัศนียภาพถนนกรุงเกษม 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
  3.2 ถนนสายรอง ได้แก่ 
   3.2.1 ถนนพลับพลาไชย เป็นถนน 5 ช่องจราจร เช่ือมต่อถนนเจริญกรุงไปสู่
ถนนหลวง โดยใช้สัญจร 3 ช่องทาง และอีกสอง 2 ทางส่วนใหญ่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ โดยมีขนาดของ
ทางเท้า ขนาดประมาณ 1.8-2.2 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็น
ตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า ลักษณะบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย จะไม่มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจากรูปแบบของตึกแถวภายในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติดทางเท้า บางพ้ืนที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้า แสดงการถึงใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่างเต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นระยะทางเท้าจาก ถนนพลับพลาไชย มี
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ค่าโดยประมาณ 2.8 เมตร ช่วงทางเท้าขนาด 2.8 เมตร จะเป็นช่วงบริเวณท่ีมีอาคารราชการ และศาล
เจ้า และเป็นจุดที่มีการต้ังขายสินค้าแบบแผงลอยอย่างเต็มพ้ืนที่ 
 

 
 
ภาพที่ 38 แสดงทัศนียภาพถนนถนนพลับพลาไชย 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   3.2.2 ถนนไมตรีจิตต์ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 
ช่องการจราจร ส่วนที่ 1 เช่ือมโยงวงเวียนกับแยกหัวลําโพง และส่วนที่ 2 เช่ือมโยงวงเวียนกับแยก
พลับพลาไชย โดยมีขนาดของทางเท้า ขนาดประมาณ 2 เมตร 
 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงทัศนียภาพถนนไมตรีจิตต์ 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
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    ทั้งน้ีจากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถว
ภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย จะไม่มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ จากรูปแบบของตึกแถวภายในพื้นที่ส่วน
ใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติดทางเท้า บางพ้ืนที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้า แสดงการถึงใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอย่างเต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดข้ึนจึงเป็นระยะทางเท้าจาก ถนนพลับพลาไชย 
ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 1.6 - 2 เมตร 
   3.2.3 ถนนมิตรพันธ์ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 
ช่องการจราจร ส่วนที่ 1 เช่ือมโยงถนนกรุงเกษมท่ีแยกนพวงศ์เข้าสู่พ้ืนที่วงเวียน 22 กรกฎา และส่วน
ที่ 2 เช่ือมโยงจากถนนเจริญกรุง ส่วนถนนพระราม 4 เข้าสู่วงเวียน 22 กรกฎา โดยมีขนาดของทาง
เท้า ขนาดประมาณ 2-2.5 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถว
ภายในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย จะไม่มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ รูปแบบของตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
พบว่ามีการปลูกชิดติดทางเท้า บางพื้นที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้า แสดงการถึงใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่ที่มีอย่างเต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดข้ึนจึงเป็นระยะทางเท้าจากถนนพลับพลาไชย ซึ่งมีค่า
โดยประมาณ 2–2.5 เมตร 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงทัศนียภาพถนนมิตรพันธ์ 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   3.2.4 ถนนสันติภาพ เป็นถนนที่มีทางสัญจรออกจากวงเวียน 22 กรกฎา มี 4 ช่อง
การจราจร ส่วนที่ 1 มีทิศทางการสัญจรจากวงเวียนออกไปสู่ถนนกรุงเกษม และส่วนที่ 2 เป็นถนนที่มี
ทิศทางสัญจรเข้า และออกจากวงเวียนไปสู่ถนนพลับพลาไชยโดยมีขนาดของทางเท้า ขนาดประมาณ 
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2-2.5 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะไม่มีบริเวณ
พ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจากรูปแบบของตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบว่า มีการปลูก
ชิดติดทางเท้า แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่างเต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดข้ึนจึงเป็นระยะทาง
เท้าจากถนนสันติภาพ มีค่าโดยประมาณ 2–2.5 เมตร โดยที่ช่วงของวงเวียน 22 กรกฎา จะมีขนาด
ทางเท้าประมาณ 2.5 เมตร 
 

 
 
ภาพที่ 41 แสดงทัศนียภาพถนนสันติภาพ 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   3.2.5 ถนนเยาวราช เป็นถนนสายสําคัญภายในพ้ืนที่ มีจุดเร่ิมต้นต้ังแต่ถนนจักร
เพชรจรดวงเวียนโอเดียน โดยตลอดเส้นทางมีลักษณะโค้งคล้ายกับมังกร มี 5 ช่องการจราจร 
เน่ืองจากถนนเยาวราชมีลักษณะโค้ง และขนาดของทางเท้าที่เป็นระยะถอยร่นน้ันมีขนาดไม่เท่ากัน 
พ้ืนที่ศึกษาของงานวิจัยน้ี จะอยู่ในช่วงกลางของถนนเยาวราชเป็นช่วงที่มีขนาดของทางเท้าประมาณ 
1.8–2 เมตร จากการศึกษาในส่วนของลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกแถวภายในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษา ร่วมกับการพิจารณาระยะถอยร่นของอาคาร พบว่า ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีบริเวณ
พ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ จากรูปแบบของตึกแถวภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ พบว่า มีการปลูก
ชิดติดทางเท้า พ้ืนที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้าตลอดถนน แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่
มีอย่างเต็มที่ ระยะถอยร่นที่เกิดข้ึนจึงเป็นระยะทางเท้าจากถนนเยาวราช ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 1.8 - 
2 เมตร  
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ภาพที่ 42 แสดงทัศนียภาพถนนเยาวราช 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
  3.3 ถนนสายย่อย ได้แก่ 
   3.3.1 ถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ ถนนมังกร ถนนแปลงนาม  เป็นถนนที่
มี 1 ช่องการจราจร ถนนแต่ละสายจะทําหน้าที่เช่ือมพ้ืนที่ระหว่างถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงเข้า
ด้วยกัน ถนนแต่ละสายส่วนใหญ่จะมีช่องจราจรขนาดเล็ก ทางสัญจรดังกล่าวผู้คนและรถยนต์ใช้
ร่วมกัน และมีการต้ังของร้านค้าอย่างเต็มพ้ืนที่ พบว่า ลักษณะตึกแถวค้าขายส่วนใหญ่ มีบริเวณพ้ืนที่
ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่ จากรูปแบบของตึกแถวภายในพื้นที่ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติด
ทางเท้า พ้ืนที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้าตลอดถนน แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่าง
เต็มที่ ขนาดระยะถอยร่นจึงเป็นทางเท้า ขนาดประมาณ 1.2-1.6 เมตร หรือบางช่วงของถนนก็ไม่มี
ทางเท้า พ้ืนที่ลักษณะเหล่าน้ีต้องควรที่จะพิจารณาไม่ให้มีการกําหนดค่า FAR ที่มากขึ้นเน่ืองจากท่ี
อาจจะไปทําให้เป็นการเพ่ิมความหนาแน่นของกิจกรรมของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 43 แสดงทัศนียภาพถนนสายย่อย 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
 
   3.3.2 ถนนวานิช 1 เป็นถนนสายสําคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนการค้าชาวจีน 
เป็นถนนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าตึกแถวค้าขายส่วนใหญ่ 
มีบริเวณพ้ืนที่ถูกใช้สอยประโยชน์อย่างเต็มที่มีการต่อเติมเพื่อขยายร้านค้าเป็นส่วนใหญ่  
 

 
 
ภาพที่ 44 แสดงทัศนียภาพถนนวานิช 1 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย,  
15 มีนาคม 2558) 
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    จากรูปแบบของตึกแถวภายในพื้นที่ส่วนใหญ่พบว่ามีการปลูกชิดติดทาง
เท้า พ้ืนที่มีการต้ังแผงขายสินค้าบนทางเท้าตลอดถนน แสดงการถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่มีอย่าง
เต็มที่ ซึ่งขนาดระยะถอยร่นจึงเป็นทางเท้า ขนาดประมาณ 1.2 เมตร หรือบางช่วงของถนนก็ไม่มีทาง
เท้า พื้นที่ลักษณะเหล่าน้ีต้องควรที่จะพิจารณาไม่ให้มีการกําหนดค่า FAR ที่มากขึ้น เน่ืองจากที่อาจจะ
ไปทําให้เป็นการเพ่ิมความหนาแน่นของกิจกรรมของพื้นที่เช่นเดียวกับถนนถนนเยาวพานิช ถนนอิสรา
นุภาพ ถนนมังกร ถนนแปลงนาม   
 ทั้งน้ีจากการศึกษารูปแบบของระยะถอยร่นจากถนนสายต่าง ๆ ทั้งถนนสายหลัก ถนน
สายรอง และถนนสายย่อย มีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ศึกษา และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ทํา
การแบ่งย่านออกเป็นย่านประวัติศาสตร์ ย่านที่อยู่อาศัย และย่านพาณิชยกรรม ตามแนวคิดการ
กําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) ทั้งน้ี
แต่ละย่านได้มีการกําหนดค่าระยะถอยร่นที่ควรจะมีการบอกความเป็นย่านแต่ละย่านได้อย่างชัดเจน
มากข้ึนโดย 
 1. พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ ควรมีการกําหนดระยะถอยร่นด้านหน้าประมาณ 1.8 - 3 เมตร 
 2. พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย ควรมีการกําหนดระยะถอยร่นด้านหน้าประมาณ 1.8 - 3 เมตร 
 3. พ้ืนที่พาณิชยกรรม ควรมีการกําหนดระยะถอยร่นด้านหน้าประมาณ 2.5 - 3.7 เมตร 
 โดยถ้าพิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดกับลักษณะระยะถอยร่นของถนนภายในพ้ืนที่ศึกษา
แต่ละย่าน และสามารถทําการจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 2 ย่านหลัก ๆ คือ พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ และ
ย่านที่อยู่อาศัย โดยท่ีลักษณะของระยะถอนร่นด้านหน้าอาคาร จะอยู่ในช่วงที่มีค่าประมาณ 1.8 - 3 
เมตร ซึ่งถนนที่มีความสอดคล้องกับค่าดังกล่าวจะประกอบด้วย ถนนเจริญกรุง ถนนกรุงเกษม ถนน
พลับพลาไชย ถนนไมตรีจิตต์ ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ และถนนเยาวราช (ช่วงกลาง) ถนนเหล่าน้ี
ควรจัดอยู่ในกลุ่มของพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย ส่วนถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ ถนนมังกร ถนน
แปลงนาม และถนนวานนิช 1 ระยะถอยร่นมีค่าโดยประมาณ  ขนาดประมาณ  ประมาณ 1.2 - 1.6 
เมตร ซึ่งมีค่าตํ่ากว่าแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 (การกําหนดค่า FAR ตาม
แนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) แต่ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถกําหนดย่านได้ชัดเจนมากมากขึ้น จึงต้องกลับไป
นําการพิจารณาบริบทสภาพแวดล้อมและรูปแบบสถาปัตยกรรมมาพิจารณา จึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
โดยกําหนดให้เป็นย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ โดยจะสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 16 
 
 
 
 
 

 



 102

 
 
ตารางที่ 16  แสดงการเปรียบเทียบค่าระยะถอยร่นของถนนภายในพ้ืนที่ศึกษากับแนวคิดการ

กําหนดค่า FAR ตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 
 

ย่านตามแนวคิดการหนดคา่ 
FAR ที่ถูกพัฒนาขึน้

ในบทท่ี 2
ชื่อถนน 

พื้นที่ยา่นประวัติศาสตร์ควรมี
การกําหนดระยะถอยร่น

ด้านหน้าประมาณ  
เมตร 

พื้นที่ยา่นที่อยู่อาศัยควรมี 
การกําหนดระยะถอยร่น 

ด้านหน้าประมาณ 
1.8 - 3 1.8 - 3 เมตร 

ถนนเจริญกรุง   
 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนเจริญกรุงมีค่าโดยประมาณ  
1.8 - 2 เมตร 
ถนนกรุงเกษม   

 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก
ถนนกรุงเกษม ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
1.8 - 2.5 เมตร 
ถนนพลับพลาไชย   

 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก
ถนนพลับพลาไชย  ซึ่ งมีค่ าโดย 
ประมาณ ขนาดประมาณ 1.8 - 
2.2 เมตร 
ถนนไมตรีจิตต์   

 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนไมตรีจิตต์ ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 1.6 - 2 เมตร 
ถนนมิตรพันธ์   

 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก
ถนนมิตรพันธ์ ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 2 - 2.5 เมตร 
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ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าระยะถอยร่นของถนนภายในพ้ืนที่ศึกษากับแนวคิดการ
กําหนดค่า FAR ตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 (ต่อ) 

 
ย่านตามแนวคิดการหนดคา่

FAR ที่ถูกพัฒนาขึน้
ในบทท่ี 2

ชื่อถนน 

พื้นที่ยา่นประวัติศาสตร์ควรมี
การกําหนดระยะถอยร่น

ด้านหน้าประมาณ 
เมตร 

พื้นที่ยา่นที่อยู่อาศัยควรมี 
การกําหนดระยะถอยร่น 

ด้านหน้าประมาณ 
1.8 - 3 1.8 - 3 เมตร 

ถนนสันติภาพ  / 
ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนสันติภาพ ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 2 - 2.5 เมตร 
ถนนเยาวราช(ช่วงกลาง)   

 
/ 

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนเยาวราช ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 1.8 - 2 เมตร 
ถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ 
ถนนมังกร ถนนแปลงนาม

 
 
 
/ 

 
   

ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนทั้ง 4 เส้น ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 1.2 - 1.6 เมตร 
ถนนวานิช 1  

 
/ 

 
ระยะถอยร่นเป็นระยะทางเท้าจาก 
ถนนวานิช 1 ซึ่งมีค่าโดยประมาณ 
ขนาดประมาณ 1.2 เมตร 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์พ้ืนทีศ่ึกษาตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 โดยผู้วิจัย 
(การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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 4. จํานวนชั้น และความสูงอาคาร 
  การศึกษาการกําหนดค่า FAR โดยการคํานึงถึงจํานวนช้ันและความสูงอาคาร ตาม
รูปแบบหน่วยชุมชนที่ที่ย่ังยืน ควรมีการกําหนดจํานวนช้ัน ร่วมกับการกําหนดค่า FAR โดยพิจารณา
ตามบริบทของชุมชน แต่ละประเภทเป็นสําคัญ ทั้งน้ีการกําหนดจํานวนช้ันหรือความสูง น้ันเป็นส่วนที่
จะช่วยในการจัดกลุ่ม ค่า FAR ของแต่ละย่านได้  
  โดยท่ีการกําหนดค่า FAR โดยการคํานึงถึงจํานวนช้ันและความสูงตามรูปแบบหน่วย
ชุมชนที่ที่ ย่ังยืน จํานวนช้ัน และความสูงของอาคารที่มีอยู่ และท่ีจะสร้างขึ้นภายในพ้ืนที่ไม่ควร
เปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิมมากไป 
  4.1 อาคารที่มีความสูง 1-3 ชั้น ประมาณ 2.5-7 เมตร อาคารลักษณะน้ีจะสามารถ
แบ่งการพิจารณาได้ 2 ประเภท ดังน้ี 
   4.1.1 อาคารที่เป็นตึกแถว และเรือนแถวเก่า ซึ่งปัจจุบันมีกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่
ทั้งน้ี และจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณที่เป็นชุมชนเก่า เช่น ชุมชนเจริญชัย หรือบริเวณกลุ่มอาคารเก่าที่อยู่
ในย่านการค้าสําเพ็ง และถนนเจริญกรุง ซึ่งกลุ่มอาคารคึกแถวและเรือนแถวส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอาคาร
ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม แสดงถึงความสําคัญของพ้ืนที่ 
   4.12 อาคารตึกแถวค้าขายกึ่งพาณิชยกรรม เป็นกลุ่มอาคารที่พบได้มากและ
กระจายตัวอยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยมีการปรับปรุงหน้าตาอาคารและต่อเติมอาคารให้มีความ
เหมาะสมกับการค้าขาย และกิจกรรมการค้าที่ดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
  4.2 อาคารที่มีความสูง 4-6 ชั้น ประมาณ 8-14 เมตร อาคารลักษณะน้ีจะสามารถ
แบ่งการพิจารณาได้ 2 ประเภท ดังน้ี 
   4.2.1 อาคารตึกที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นลักษณะอาคารท่ีมีการ
ตกแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีลวดลายสวบงาม และเป็นอาคารที่แสดงถึงความสําคัญที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ เช่น ห้างทองต้ังโต๊ะกัง อาคารธนาคารกรุงเทพฯ ตึกร้านทองที่เป็นตึกสูงในยุคสมัยรัชกาลที่ 5-7 
ซึ่งจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณถนนเยาวราช 
   4.2.2 อาคารตึกแถวค้าขายกึ่งพาณิชยกรรม เป็นกลุ่มอาคารที่พบได้มากและ
กระจายตัวอยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษาโดยมีการปรับปรุงหน้าตาอาคารและต่อเติมอาคารให้มีความ
เหมาะสมกับการค้าขาย และกิจกรรมการค้าที่ดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
  4.3 อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ 7 ชั้นขึ้นไป เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง ได้แก่ 
แฟลตสวนกลางตุ้ง แฟลตกรมภูเธรศ 
  4.4 อาคารทางศาสนา ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงพิเศษมากกว่า 2 ช้ัน ได้แก่ อาคาร
โบสถ์ วิหาร ศาลเจ้า 
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ภาพที่ 45 แสดงจํานวนช้ันและความสูงอาคาร 
ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ข้อมูลแผนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย: 
โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ MapInfo [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: เพ็ดน่ี โบว์, 2558. 
 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาความสูงอาคารและจํานวนช้ันของอาคารภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า
สามารถพิจารณาแบ่งลักษณะของพ้ืนที่เป็นแต่ละย่าน โดยเพ่ือพิจารณาตามความสูงอาคาร ดังน้ี 
 1. พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่อเมือง จากแนวคิดการกําหนดค่า FAR หน่วยชุมชนที่
ย่ังยืน ระบุว่า ควรมีการกําหนดจํานวนช้ันตามรูปแบบกลุ่มอาคารเดิมภายในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 
ช้ัน หรือควรกําหนดความสูงที่ไม่เกิน 7.6 เมตร จากการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า พ้ืนที่
ประวัติศาสตร์บริเวณถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช ถนนวานิช1 ถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ 
ถนนแปลงนาม ถนนมังกร ซึ่งจะสังเกตได้โดยบริบทของพ้ืนที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ 
 2. พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย จากแนวคิดการกําหนดค่า FAR หน่วยชุมชนที่ย่ังยืนระบุว่า   
ควรมีอาคารที่มีจํานวนช้ันประมาณ 2 ช้ัน หรือควรกําหนดความสูงที่ไม่เกิน 5.8 เมตร พ้ืนที่ที่มีความ
คล้ายคลึงกับแนวคิดส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตรอกซอยถนนสายย่อย ๆ ภายในชุมชน เช่น ชุมชน
บริเวณวัดสัมพันธวงศ์ ชุมชนบริเวณวัดไตรมิตร กลุ่มที่อยู่อาศัยบริเวณตรอกถัวงอก และย่านวงเวียน 
22 กรกฎา 
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ภาพที่ 46 แสดงย่าน จํานวนช้ันและความสูงอาคาร 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์พ้ืนทีศ่ึกษาตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 โดยผู้วิจัย 
(การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 
 จากการศึกษาในเรื่องของความสูงและจํานวนช้ันของอาคารในพ้ืนที่มีความจําเป็นที่
จะต้องมีการกําหนดสัดส่วนของค่า FAR ให้มากขึ้นจากค่าเดิมประมาณ 1.9-3.0 ให้มากขึ้นแต่ไม่ควร
เกินค่าที่ 5.0 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมเดิมของพ้ืนที่ศึกษา 

การวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาตามปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  
 1. กิจกรรมการค้าในพื้นที่ 
  การศึกษากิจกรรมในพ้ืนที่จะเกิดจากประเภทของการใช้ประโยชน์อาคารภายในพ้ืนที่
ชุมชน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะเป็นการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จะเป็นตัวบอก
ความเป็นลักษณะความเป็นพ้ืนที่น้ัน ๆ  
  จากการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษามีบริเวณกิจกรรมการค้าที่แสดงถึงลักษณะของพื้นที่
อย่างชัดเจน บทบาทความเป็นกิจกรรมการค้าของพ้ืนที่ระดับเมือง คือ บริเวณพ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัย
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ครั้งน้ีเป็นพ้ืนที่แหล่งพาณิชยกรรมที่สําคัญของเมืองหลวงและระดับประเทศ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่
ศูนย์กลางการค้าที่สําคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  พ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษาจะสามารถแบ่งตามลักษณะประเภทการค้าได้
โดยสามารถแบ่งเป็นพ้ืนที่ได้ ดังน้ี 
  1.1 บริเวณค้าขายสินค้าประเภท อะไหล่ยนต์ ยางรถยนต์ พลาสติก เคมีภัณฑ์ 
พ้ืนที่ที่ประกอบกิจกรรมประเภทน้ีจะอยู่บริเวณ วงเวียน 22 กรกฎา ตลอดแนวถนนมิตรพันธ์ ถนน
สันติภาพ และถนนไมตรีจิตต์ ซึ่งบริเวณจะมีการผสมผสานกับร้านค้าที่ค้าขายบริการในชุมชนซึ่งเป็น
การค้าแบบกึ่งพาณิชยกรรม 
  1.2 บริเวณค้าขายสินค้า ประเภท สินค้าท่ีใช้ในการไหวเจ้า และประกอบพิธีกรรม
ความเช่ือทางศาสนาแบบจีน เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณถนนเจริญกรุง ถนนพลับพลาไชย เป็นตึกแถวกึ่ง
พาณิชยกรรมทั้งน้ีจะเป็นย่านการค้าที่สําคัญเน่ืองจากเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาต้ังแต่อดีต 
  1.3 บริเวณขายสินค้า ประเภท ธุรกิจร้านอาหาร และภัตรคาร เป็นพ้ืนที่ต้ังเกาะ
กลุ่มอยู่บริเวณถนนเยาวราช ถนนแปลงนาม ถนนอิสรภาพ ซึ่งบริเวณจะมีการผสมผสานกับร้านค้าที่
ค้าขายบริการในชุมชนซึ่งเป็นการค้าแบบกึ่งพาณิชยกรรม 
  1.4 บริเวณขายสินค้า ประเภท รองเท้า วัตถุดิบประกอบอาหาร ของใช้ทั่วไป จะ
อยู่บริเวณถนนวานิช 1 ที่เรียกว่าสําเพ็ง และยังเป็นพ้ืนที่ผสมผสานของกิจกรรมการค้าของถนน
เยาวพานิช ถนนอิสระนุภาพ และถนนมังกร ซึ่งบริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ย่านค้าส่งสินค้าของใช้และของเล่น 
  1.5 บริเวณขายสินค้า ประเภท ร้านทอง เป็นพ้ืนที่ต้ังเกาะกลุ่มอยู่บริเวณถนน
เยาวราชเป็นส่วนใหญ่ 
  จากการศึกษากิจกรรมของพ้ืนที่ศึกษาตามแนวถนนสายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ากิจกรรม
การค้าในแต่ละย่านมีการเช่ือมโยงกันและไม่สามารถตัดขาดออกจากกันได้ ย่านการค้าแต่ละย่านมี
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดเป็นกลุ่มกิจกรรมทางการค้าย่อย ๆ โดยทั้งสองย่านค่อนข้างมี
ลักษณะกิจกรรมเฉพาะตัวแบ่งแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น บริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่ศึกษาที่เป็น
พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ กิจกรรมการค้าที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่น้ันเป็นตัวสะท้อนลักษณะของพ้ืนที่อีก
ทั้งวิถีชีวิตที่ยังคงสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบัน เช่น สินค้าเกี่ยวกับประเพณีและความเช่ือ อาหาร ส่วนบริเวณ
ทิศเหนือของพ้ืนที่ศึกษาที่เป็นย่านที่พักอาศัย กิจกรรมการค้าจะค่อนข้างเป็นสมัยใหม่กว่า และจะเกิด
เพียงแค่บริเวณด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนน ส่วนภายกลุ่มอาคารจะเป็นที่พักอาศัยแบบก่ึงพาณิชยกรรม 
โดยจากภาพที่ 47 จะเห็นได้ว่าการศึกษากิจกรรมการค้าภายในพ้ืนที่จะเน้นที่บริเวณถนนเป็นหลัก 
เน่ืองจากสามารถพบเห็นกิจกรรมทางการค้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง ถนนเองยังเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ใน
การพิจารณาแบ่งย่านต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา  
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ภาพที่ 47 แสดงบริเวณกิจกรรมการค้าภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 (จากการสํารวจพ้ืนที่โดยผู้วิจัย, 15 มีนาคม 2558) 
 

การวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาตามปัจจัยทางด้านสังคม  
 1. ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ 
  จากการศึกษาข้อมูลสถิติประชากรและบ้านของกรมการปกครองในปี 2557 พบว่า 
ภายในพ้ืนที่ศึกษาแขวงสัมพันธวงศ์และแขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่เป็นพ้ืนที่ของพ้ืนที่ศึกษาและวิจัย
ในครั้งน้ี มีประชากรท้ังหมด 26,336 คน และมีจํานวนบ้านทั้งหมด 10,889 หลังคาเรือน ทั้งน้ีมี
จํานวนพ้ืนที่ชุมชนทั้งหมดภายในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 640 ไร่  
  ความหนาแน่นของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน จะต้องพิจารณาใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
อาคาร และส่วนที่เป็นประชากร ในส่วนของอาคารพ้ืนที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 17 ครัวเรือน/ไร่ ถ้านําไป
เปรียบเทียบกับแหล่งที่มีของข้อมูล ที่บอกลักษณะความหนาแน่นของระดับหน่วยชุมชนท่ีมีความ
ย่ังยืนจากแหล่งที่มาของข้อมูลในแหล่งต่าง ๆ โดยมีค่าประมาณ 15.5 ถึง 20.6 ครัวเรือน/ไร่ เมื่อนํา
ค่าความหนาแน่นทางกายภาพท่ีเป็นส่วนของอาคารไปเปรียบเทียบพบว่า ค่าความหนาแน่นทาง
กายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ยังคงอยู่ในเกณฑ์อยู่ และสามารถเพ่ิมความหนาแน่นข้ึนได้โดยใช้เครื่องมีคือ
การกําหนดค่า FAR ให้มากขึ้น แต่ทั้งน้ีจะต้องดูถึงความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
และปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
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  ในส่วนของความหนาแน่นประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 41.15 คน/ไร่ ถ้า
นําไปเปรียบเทียบกับแหล่งที่มีของข้อมูลที่บอกลักษณะความหนาแน่นของระดับหน่วยชุมชนที่มีความ
ย่ังยืนจากแหล่งที่มาของข้อมูลในแหล่งต่าง ๆ โดยมีค่าประมาณ 61.6 ถึง 82.3 คน/ไร่ เมื่อนําค่า
ความหนาแน่นของประชากรไปเปรียบเทียบ พบว่า ค่าความหนาแน่นของประชากรมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 
และควรที่จะมีการเพ่ิมขึ้น ซึ่งในพ้ืนที่มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสามารถส่งผลให้ความ
หนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นได้ 
  ทั้งน้ี จากการการสรุปข้อมูลทั้งหมดจะสามารถอธิบายเป็นตารางการเปรียบเทียบข้อมูล
ได้ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของพ้ืนที่ศึกษากับแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน 
 

ความหนาแนน่ใน
พื้นทีศ่ึกษา พื้นที ่

ครัวเรือน/
ไร่ 

คน/
ไร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
ครัวเรือน/ไร ่ คน/ไร่

Central accessible 
urban density 15.5 61.6 Friends of the Earth 

(2005) 
Holly Street - 
London 17.3 69.3 Levitt Bernstein 

Architects (2000) 
Abercrombie- High 
Density 20.6 82.3 Greater London 

Plan(1994) 
Sustainable Urban 
Neighborhood 
(maximum) 

20.6 82.3 
URBED หรือ Urbanism 
Environmental 
Development 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

41.15

 
หมายเหตุ: การศึกษาข้อมูลความหนาแน่นในพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลประชากรของกรมการปกครอง
และแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืนที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 โดยผู้วิจัย (การ
กําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลการเพิ่มความหนาแน่นของกิจกรรมในพื้นที่โดยการใช้ค่า FAR 
 จากการศึกษาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ตามแนวคิดการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืน
ที่ ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาค่า FAR ประกอบด้วย บริบท
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ระยะถอยร่น จํานวนช้ันและความสูงอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรม กิจกรรม
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การค้าภายในพ้ืนที่ และความหนาแน่นของประชากรโดยผลจากการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษา ที่เป็น
พ้ืนที่ที่ต้ังอยู่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรรัศมี 500 เมตร จากการศึกษาปัจจัยทั้งหมด สามารถแบ่ง
ย่านเป็นกลุ่มหน่วยชุมชนได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 ย่านพื้นท่ีประวัติศาสตร์ 
 1. บริบทสภาพแวดล้อมภายในย่านประวัติศาสตร์ 
  ย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ จะต้ังอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของถนนเจริญกรุง ซึ่งจะต้ังอยู่
ตามถนนเยาวพานิช ถนนอิสรานุภาพ ถนนมังกร ถนนเสือป่า และถนนวานิช 1 ซึ่งบริเวณน้ีจะ
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากมีการเกาะกลุ่มของอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเป็น
จํานวนมาก และพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญต้ังแต่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

 
 
ภาพที่ 48 แสดงการเกาะกลุ่มของอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและทางประวัติศาสตร์ของ

พ้ืนที่ปรับเป็นให้มีแต่ย่านประวัติศาสตร์อันเดียว 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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 2. รูปแบบสถาปัตยกรรม ระยะถอยร่น และความสูงอาคารภายในย่านประวัติศาสตร์ 
  ภายในพ้ืนที่ศึกษามีกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเกาะกลุ่มกันเป็นจํานวน
มาก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เกิดข้ึน จะเป็นลักษณะอาคารตึกแถวที่เป็นรูปแบบการค้าขายแบบ
กึ่งพาณิชยกรรม ที่องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสวยงามและเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ถึงใน
ปัจจุบัน บางองค์ประกอบจะมีการเปลี่ยนไปตามหน้าที่การใช้งานของแต่ละตึก ทั้งน้ียังพบบางตึกที่ยัง
มีการดูแลรักษา และคงไว้ซึ่งลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ 
  เน่ืองจากพ้ืนที่ภายในย่านส่วนใหญ่เป็นตึกแถวที่มีการสร้างมาต้ังแต่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการคํานึงถึงระยะถอยร่นของอาคาร จึงทําให้
อาคารภายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่น้ันมีการสร้างต้ังอยู่ติดกับแนวถนนทางเดิน และทางเดินรถในสมัยอดีตที่
มีถนนคับแคบ จึงทําให้สภาพของพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ไม่มีระยะถอยร่น การสร้างอาคารจึงชิด
ทางสัญจร และผนวกกับการที่ตึกแถวบางแห่งมีการต่อเติมออกมารุกล้ําพ้ืนที่ทางสัญจร จึงเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างอาคารสูง หรือการเพ่ิมความหนาแน่นของกลุ่มอาคารให้มากขึ้น แต่ทั้งน้ีภายใน
พ้ืนที่ก็ควรจะมีมาตรการอ่ืนเข้ามาควบคุมเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ขยายตัวไปมากกน้ีปัจจุบัน เน่ืองจากความ
ปลอดภัยของผู้ที่จะอยู่อาศัยและทํากิจกรรมในพ้ืนที่ด้วย 
  ถ้านําข้อมูลทั้งสองช้ันมาผนวกกับข้อมูลความสูงอาคาร และจํานวนช้ันของอาคารมา
อธิบายร่วมจะทําให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณย่านประวัติศาสตร์มีกลุ่มอาคารที่มีความสูงของอาคารอยู่
ในช่วง 2-4 ช้ันเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งน้ีในส่วนบริเวณถนนเยาวราช จะเป็นอาคารสูงเป็นจํานวนมาก 
โดยมีความสูงต้ังแต่ 4 - 8 ช้ัน และอาคารสูงบางอาคารยังเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและ
มีความสําคัญกับพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  
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ภาพที่ 49 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมกับความสูงของอาคารภายในย่านประวัติศาสตร์ 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยผู้วิจัย, 15 
มีนาคม 2558) 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย  
 
 3. ลักษณะกิจกรรมทางการค้าภายในย่านประวัติศาสตร์  
  ลักษณะกิจกรรมทางการค้าค่อนข้างมีความชัดเจน โดยสามารถแบ่งเป็นลักษณะของ
ประเภทสินค้าที่ค้าขายได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจน คือ รูปแบบของประเภท
สินค้าที่เกิดขึ้นบริเวณถนนแต่ละสายที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณถนนมังกรเป็นสินค้า
จําพวกของเล่น บริเวณถนนอิสรภาพเป็นอาหารจีน และวัตถุดิบอาหารจีน ถนนเยาวพานิชเป็นร้าน
ขายรองเท้า ถนนแปลงนามเป็นถนนที่มีร้านอาหาร และและค้าก่ึงพาณิชยกรรม ซึ่งแต่ละย่านก็มี
ลักษณะกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถบ่งบอก และแบ่งย่านพ้ืนที่แต่ละ
ย่านบริเวณพ้ืนที่ศึกษาออกจากกัน โดยยึดจากบริเวณเส้นถนนอยู่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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 4. ความหนาแน่นของประชากรภายในย่านประวัติศาสตร์ 
  จากการศึกษาข้อมูลในระดับพ้ืนที่ศึกษาแล้วน้ัน พบว่า ภายในพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์
มีความความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันจํานวนคนต่อไร่จะมีค่าเท่ากับประมาณ 
41.15 คน/ไร่ หรือประมาณ 17 คน/หลังคาเรือน เป็นเกณฑ์ที่มีค่าสูงสุดของการเป็นหน่วยชุมชนที่ที่
ย่ังยืนกําหนดที่มีค่าเท่ากับประมาณ 61.6 - 82.3 คน/ไร่ หรือประมาณ 15.5 - 20.6 คน/หลังคาเรือน
ทั้งน้ีแสดงว่าพ้ืนที่ศึกษายังสามารถมีค่าความหนาแน่นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์อยู่  
  ถ้าพิจารณาจากการเกาะกลุ่มของอาคารและความหนาแน่นของกลุ่มอาคารภายใน
ย่านประวัติศาสตร์กลุ่มอาคารส่วนใหญ่มีความหนาแน่นเป็นจํานวนมาก สิ่งที่แสดงออกมาได้ว่าพ้ืนที่
ย่านประวัติศาสตร์น้ันมีความหนาแน่นเน่ืองจากค่า FAR ที่เป็นค่าที่ใช้วัดความหนาแน่นของกลุ่ม
อาคารท่ีอยู่ในพ้ืนที่ในปัจจุบันมีค่าประมาณ 1.9 - 4.8 และถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูลเส้นขอบฟ้าของ
พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยจะเห็นได้ว่า จากด้านซ้ายของรูปภาพที่ 51 ไปถึงเส้นแบ่งสีแดงระหว่างย่าน
ประวัติศาสตร์และย่านที่อยู่อาศัย พบว่า พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์น้ันมีความหนาแน่นของกลุ่มอาคาร
จากน้อยไปมาก โดยที่บริเวณของค่า FAR 1.9 จะอยู่ทางด้านซ้ายและมีการไล่ระดับของค่า FAR ตาม
ความสูงของอาคาร ซึ่งบริเวณท่ีมีค่า FAR มากที่สุดจะอยู่บริเวณถนนเยาวราช ซึ่งมีค่าประมาณ 4.9 
  จากการศึกษาข้อมูลภายในย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พบว่า การที่จะพิจารณา
กําหนดให้พ้ืนที่ประวัติศาสตร์น้ันมีค่า FAR ขึ้นน้ัน ไม่ควรมีการกําหนดให้มีการเพ่ิมค่า FAR เน่ืองจาก
การที่จะเพ่ิมค่า FAR จะย่ิงทําให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางด้านบริบทสภาพแวดล้อม ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และจากปัจจัยในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่และอาคาร และระยะ
ถอยร่นของถนนภายในพ้ืนที่ที่เป็นถนนที่มีเขตทางที่เล็ก และการสร้างอาคาร ตึกแถว ส่วนใหญ่จะ
เป็นการสร้างเต็มพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าความหนาแน่นของกิจกรรมและอาคารภายในพ้ืนที่โดยใช้ค่า 
FAR อาจจะย่ิงทําให้พ้ืนที่มีความหนาแน่นมากขึ้นตามมา 
  แต่ทั้งน้ีภายในพ้ืนที่ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของสภาพแวดล้อม หรือการทําแนว
ทางการออกแบบของกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม การหาแนวทางปกป้องอนุรักษ์กลุ่ม
อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และใช้ข้อกําหนดในเร่ืองของการกําหนดความสูงอาคารเข้าไปใน
พ้ืนที่ โดยน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าการกําหนดค่า FAR 
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ภาพที่ 50 แสดงเส้น Skyline ความสูงอาคารของย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2  
โดยผู้วิจัย (แนวคิดการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงย่านจํานวนช้ันและความสูงอาคาร 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (แนวคิดการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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บริบทสภาพแวดล้อมภายในย่านที่อยู่อาศัย  
 1. บริบทสภาพแวดล้อมภายในย่านที่อยู่อาศัย 
  ย่านพ้ืนที่อยู่อาศัยจะต้ังอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของถนนเจริญกรุง ตามแนวถนน
พลับพลาไชย ถนนมิตรพันธ์ ถนนไมตรีจิตต์ ถนนสันติภาพ ถนนหลวง บริเวณน้ีจะสามารถสังเกตได้
โดยภายในพ้ืนที่จะมีภูมิสัญลักษณ์ คือ วงเวียน 22 กรกฎา และพื้นที่บริเวณถนนเยาวราชในส่วน
ปลายบริเวณวัดไตรมิตรและวัดสัมพันธวงศ์ ลักษณะอาคารส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มอาคารตึกแถว
พาณิชยกรรม และกึ่งพาณิชยกรมอยู่เต็มพ้ืนที่ ส่วนภายในบล็อกอาคารบางกลุ่มก็จะเป็นตึกแถวที่ใช้
อยู่อาศัย และภายในพ้ืนที่ยังมีศาสนสถานและสถานที่สําคัญ รวมถึงสถานราชการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 
ภายในพ้ืนที่มีกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกับย่านประวัติศาสตร์ มีการเกาะกลุ่ม
กันที่เบาบางกว่า เน่ืองด้วยพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้พ้ืนที่ทางด้านพาณิชยกรรม และ
การอยู่อาศัยแบบผสมผสานกัน  
  จากการศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมของกลุ่มอาคารส่วนใหญ่มีความหนาแน่นไม่มาก 
การกําหนดเพิ่มค่า FAR ให้มากข้ึน ควรจะเป็นพ้ืนที่บริเวณย่านที่อยู่อาศัยจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมต่อการกําหนดเพ่ิมขึ้นมากกว่าพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ เน่ืองจากมีบริบทที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน 
  สิ่งที่บ่งบอกได้ถึงลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ คือ ในเรื่องของโครงสร้างของรูปแบบย่าน ซึ่งภายในพื้นที่มีโครงสร้างของเมืองเน้น
การวางเส้นทางการสัญจรให้เอ้ือต่อการเดินทาง โดยมีทั้งทางเท้าและเส้นทางรถยนต์ ซึ่งแยกออกจาก
กันอย่างชัดเจน อาคารบางแห่งภายในพ้ืนที่มีการคํานึงถึงระยะถอยร่น และมีอาคารสูงที่เป็นอาคาร
พาณิชยกรรมสมัยใหม่เกิดขึ้น ซึ่งการกําหนดเพ่ิมค่า FAR ให้มากข้ึนจะสามารถเพ่ิมข้ึนได้แต่ทั้งน้ีก็
จะต้องคํานึงถึงความกลมกลืนของสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยดังภาพที่ 52 
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ภาพที่ 52 แสดงการเกาะกลุ่มของอาคารภายในพ้ืนที่ปรับเป็นให้มีแต่ย่านที่อยู่อาศัยอันเดียว  
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 
 2. รูปแบบสถาปัตยกรรม ระยะถอยร่น และความสูงอาคารภายในย่านที่อยู่อาศัย 
  กลุ่มอาคารส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะแบบเรียบ ๆ เป็น
ส่วนใหญ่ คือ มีลักษณะเป็นตึกแถว อาคารพาณิชย์สมัยใหม่บางอาคารก็เป็นอาคารก่ึงพาณิชยกรรมที่
เป็นตึกแถวห้องแถวสมัยใหม่ มีการเกาะกลุ่มและกระจายตัวอยู่โดยรอบเป็นชุมชนหลากหลายชุมชน 
  บริเวณถนนพลับพลาไชย ถนนมิตรพันธ์ ถนนไมตรีจิตต์ ถนนสันติภาพ ถนนหลวง 
ระยะถอยร่นที่เกิดขึ้นจะเป็นทางเท้า เป็นเส้นทางตลอดแนว ทั้งน้ีอาคารพาณิชกรรมบางบริเวณยังมี
การกําหนดระยะถอยร่นมากพอสมควร และถ้าเกิดมีการเพ่ิมขึ้นของค่า FAR น่าจะทําให้พ้ืนที่ภายใน
ย่านสามารถมีค่า FAR เพ่ิมขึ้นได้ 
  ถ้านําข้อมูลทั้งสองช้ันมาผนวกกับข้อมูลความสูงอาคาร และจํานวนช้ันของอาคารมา
อธิบายร่วมจะทําให้เห็นว่า พ้ืนที่บริเวณย่านที่อยู่อาศัยมีกลุ่มอาคารที่มีความสูงของอาคารอยู่ในช่วง 
4-6 ช้ันเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งน้ีในส่วนบริเวณถนนสายย่อย และภายในชุมชนจะเป็นอาคารตึกแถวแบบ
กึ่งพาณิชยกรรมแบบ 2-3 ช้ัน  
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ภาพที่ 53 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารตึกแถวแบบกึ่งพาณิชยกรรมแบบ 2-3 ช้ัน 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่โดยผู้วิจัย, 15 มีนาคม 2558) 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย  
 
 

 
ภาพที่ 54 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารตึกแถวแบบกึ่งพาณิชยกรรมแบบ 4 ช้ัน 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่โดยผู้วิจัย, 15 มีนาคม 2558) 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย  
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ภาพที่ 55 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารพาณิชย์ 5-6 ช้ัน 
 (ภาพถ่ายจากการสํารวจพ้ืนที่โดยผู้วิจัย, 15 มีนาคม 2558) 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย 
 
 3. ลักษณะกิจกรรมทางการค้าภายในย่านที่อยู่อาศัย 
  ลักษณะกิจกรรมทางการค้าภายในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการค้าแบบค้าขาย
สินค้า และธุรกิจค้าส่ง และค้าขายสินค้าประเภท เคมีภัณฑ์ พลาสติก และอะไหล่ยนต์ ซึ่งทั้งน้ีกิจการ
ลักษณะน้ีมีการกระจายตัวอยู่เต็มพ้ืนที่ โดยที่กิจการประเภทน้ีสามารถมีการขยายกิจการให้สามารถ
ทําได้มากข้ึน ทั้งน้ีในส่วนภายในชุมชนก็เป็นลักษณะกิจกรรมแบบที่อยู่อาศัยผสมผสานกับร้านค้า 
 4. ความหนาแน่นของประชากรภายในย่านที่อยู่อาศัย 
  จากการศึกษาข้อมูลในระดับพ้ืนที่ศึกษาแล้วน้ันพบว่าภายในพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยมี
ความความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันจํานวนคนต่อไร่จะมีค่าเท่ากับประมาณ 
41.15 คน/ไร่ หรือประมาณ 17 คน/หลังคาเรือน เป็นเกณฑ์ที่มีค่าสูงสุดของการเป็นหน่วยชุมชนที่ที่
ย่ังยืนกําหนดที่มีค่าเท่ากับประมาณ 61.6-82.3 คน/ไร่ หรือประมาณ 15.5-20.6 คน/หลังคาเรือน
ทั้งน้ีแสดงว่าพ้ืนที่ศึกษายังสามารถมีค่าความหนาแน่นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์อยู่ 
  ถ้าพิจารณาจากการเกาะกลุ่มของอาคารและความหนาแน่นของกลุ่มอาคารภายใน
ย่านที่อยู่อาศัยกลุ่มอาคารส่วนใหญ่มีความหนาแน่นที่ไม่หนาแน่นมากมีค่า FAR ค่าประมาณ 1.6-3.9 
และถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูลเส้นขอบฟ้าของพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยจะเห็นได้ว่าจากด้านขวาของรูปภาพ
ไปถึงเส้นแบ่งสีแดงระหว่างย่านประวัติศาสตร์และย่านที่อยู่อาศัย พบว่า พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยน้ันมี
ความหนาแน่นของกลุ่มอาคารจากน้อยไปมากจะเห็นได้ว่าระนาบของกลุ่มความสูงอาคารกับค่า FAR 
ค่อนข้างอยู่ในระดับเทียบเท่ากัน กล่าวคือ ยังมีความกลมกลืนกัน และสามารถกําหนดค่าความ
หนาแน่นโดยใช้ค่า FAR เพ่ิมขึ้นได้ตามลักษณะของย่านที่อยู่อาศัยของการกําหนดค่า FAR ตาม
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แนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน ซึ่งจากลักษณะการสร้างอาคารภายในพ้ืนที่บางส่วนมีการสร้างติดขอบพ้ืน
ที่ดินทั้งหมด มีเพียงแค่บางอาคารเท่าน้ันที่จะเพิ่มความหนาแน่นได้ ซึ่งทั้งน้ีค่า FAR ที่ถูกกําหนดให้มี
ขึ้นจําเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทและความกลมกลืนกับพ้ืนที่ 
 

 
 
ภาพที่ 56 แสดงเส้น Skyline ความสูงอาคารของย่านพ้ืนที่อยู่อาศัย 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงเส้น Skyline ความสูงอาคารของย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ และย่านพ้ืนที่อยู่อาศัย 
ที่มา: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 โดย
ผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ศึกษาจะมีการพัฒนาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินจะทําให้พ้ืนที่
บริเวณย่านน้ัน มีประชากรเข้ามามากขึ้นโดยจากข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่จะใช้ระบบ
รถไฟฟ้าที่จะเข้ามาและผ่านพ้ืนที่ต่อวันของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในปี 
2556 ไว้ว่า ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าในปี 2562 กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทางจํานวน 4,422,000 
คนต่อวัน และกรณีคิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย จํานวน 5,357,000 คนต่อวัน และปริมาณ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าปี 2572 กรณีคิดค่าโดยสารตามระยะทาง จํานวน 7,476,000 คนต่อวัน และกรณี
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คิดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย จํานวน 8,043,000 คนต่อวัน (สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร, 2557) 
 โดยถ้าพิจารณาการเพิ่มค่าความหนาแน่นของกิจกรรมในการที่จะมีการพัฒนาอาคารเพ่ือ
รองรับกิจกรรมภายในพ้ืนที่ที่จะเกิดข้ึนในช่วงปีดังกล่าวน้ัน จะต้องมีการพิจารณาค่าที่สูงมากแต่ทั้งน้ี
จากข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่จะผ่านและเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ อาจจะไม่ได้เข้ามาใช้เต็มปริมาณทั้งหมด
โดยถ้าพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเพ่ิมค่า FAR ภายในพื้นที่ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้
กําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 7 น้ัน มีค่าที่สูงเกินไป เน่ืองจากเป็นการศึกษาและ
กําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ และขาดการคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ทางด้านมิติ
ทางด้านคุณค่าทางด้านมรดกวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม 
 จากข้อมูลค่า FAR ในพ้ืนที่ในปัจจุบันที่มีค่าที่ยังไม่ถึงตามที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กําหนดถ้าพิจารณาร่วมกับแนวคิดของการกําหนดค่า FAR ภายในพื้นที่เพ่ือคํานึงถึงบริบทสภาพ 
แวดล้อมตามแนวคิดการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิด
หน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) ที่บอกว่าค่า FAR ที่จะมีความเป็นชุมชนดังกล่าวควรจะอยู่ที่ 1.0 - 4.0 ซึ่งใน
พ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบันมีค่าถึงตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่ทั้งน้ีจากการท่ีมีปริมาณจํานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
มากข้ึนเพ่ือให้สามารถรองรับกับกิจกรรมที่เกิดข้ึน และมีสภาพกลมกลืนกับบริบทของพ้ืนที่ศึกษา
จะต้องมีการเพ่ิมค่า FAR ให้อยู่ค่าเท่ากับ 5.0 - 6.0 เน่ืองจากอ้างอิงจากข้อมูลค่าเฉลี่ยจํานวนช้ัน
อาคารในปัจจุบันต้ังแต่อาคารที่มีความสูงตํ่าสุดจนถึงสูงสุด และบริบททางสภาพแวดล้อมให้กลมกลืน
กันโดยที่การเพ่ิมค่า FAR ของอาคารภายในย่านที่อยู่อาศัยจะแบ่งการเพ่ิมค่า FAR ตามประเภท
อาคาร ดังน้ี 
 1. อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรมเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่าFAR เฉลี่ย 2.05 - 3.08 โดยมีการ
จําลองเพ่ิมค่า FAR อีก 3:1 ส่วน 
 2. อาคารตึกแถวพาณิชยกรรมเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 3.3 - 3.9 โดยมีการ
จําลองเพ่ิมค่า FAR อีก 2:1 ส่วน 
 3. อาคารพาณิชยกรรมเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 4.8 โดยมีการจําลองเพ่ิมค่า 
FAR อีก 2:1 ส่วน 
 ซึ่งทั้งน้ีอาจจะสามารถสรุปการวิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นของค่า FAR ได้ดังตารางที่ 18 - 20 
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ตารางที่ 18 แสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรม ภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตัวอย่างกลุ่มรปูแบบอาคารภายในพ้ืนทีศ่กึษา การจําลองการเพิ่มค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคาร 

เพื่อนาํมาเปน็ส่วนหนึ่งของการพิจารณา ต่อพื้นที่ดิน FAR ตามแนวคิด 
การเพิ่มค่า FAR หน่วยชุมชนท่ียั่งยืน 

 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 1.0 
 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 2.0 

 

อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรม ภายในพ้ืนที่ศึกษา
 
 

 

ความสูงอาคารปัจจุบัน 
โดย เป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 
2.05 – 3.08 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 3.0 
 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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ตารางที่ 19 แสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตัวอย่างกลุ่มรปูแบบอาคารภายในพ้ืนทีศ่กึษา 

เพื่อนาํมาเปน็ส่วนหนึ่งของการพิจารณา 
การเพิ่มค่า FAR 

การจําลองการเพิ่มค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคาร 
ต่อพื้นที่ดินFAR ตามแนวคิด 

หน่วยชุมชนท่ียั่งยืน 
 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 1.0 

 

 
อ
 
าคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 

ความสูงอาคารปัจจุบัน 
โดย เป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 
3.3 – 3.9 

 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 2.0 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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ตารางที่ 20 แสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 
ตัวอย่างกลุ่มรปูแบบอาคารภายในพ้ืนทีศ่กึษา การจําลองการเพิ่มค่าอัตราส่วนพื้นที่อาคาร 

เพื่อนาํมาเปน็ส่วนหนึ่งของการพิจารณา ต่อพื้นที่ดิน FAR ตามแนวคิด 
การเพิ่มค่า FAR หน่วยชุมชนท่ียั่งยืน 

 

กรณีเพ่ิมค่  FAR = 1 า

 

 
อาคารพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 

ความสูงอาคารปัจจุบันโดย เป็นกลุ่มอาคาร 
ที่มีค่า FAR เฉลี่ย 4.8 

กรณีเพ่ิมค่า FAR = 2 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ตามวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 
โดยผู้วิจัย (การกําหนดค่า FAR ตามแนวคิดหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน) 
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 ทั้งน้ีจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ผล
จากการศึกษาข้อมูลเท่าน้ัน การศึกษาในคร้ังน้ีมีความจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลจาก หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ผู้เช่ียวชาญทางด้านการวางผังเมือง และตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาร่วมทําการพิจารณาถึงค่า FAR ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา 
 
การตรวจสอบผลการวิเคราะห์กับภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 จากการเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือการวิจัยโดยเป็นการเก็บข้อมูลได้เข้าไปสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง อันได้แก่ สํานักผังเมืองกรุงเทพ นักวิชาการ
ทางด้านผังเมือง ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ โดยจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 59 แสดงการเก็บข้อมูลจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 

นักวิชาการทางด้านผังเมือง ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ศึกษา 

หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยผู้วิจัย, 21 กรกฎาคม 2558 
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การวิเคราะห์การกําหนดค่า FAR ในพื้นท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรของทางสํานักผังเมือง
กรุงเทพกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 7:1 
 จากการเก็บข้อมูลได้เข้าไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองอันได้แก่สํานักผังเมืองกรุงเทพนักวิชาการทางด้านผังเมืองภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาค
ประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
ระบุว่า ค่า FAR ที่เท่ากับ 7 ที่ทางสํานักผังเมืองกําหนดให้กับพ้ืนที่ศึกษา ที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ระบุว่าค่าดังกล่าวมีค่าท่ีไม่เหมาะสมกับพื้นท่ี โดยคิดเป็น 100% ของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ทั้งหมดทุกภาคีระบุค่า FAR ที่เกิดขึ้นน้ันควรจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน ให้เป็นไป
ตามบริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ (สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ) ระบุว่า ถ้ามองใน2 มิติ  
  มิติแรกเชิงพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่า FAR 7:1 มีค่าน้อยเกินไปเพราะ
พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นเขตส่งเสริมทางเศรษฐกิจที่อ่ิมตัวแล้วถ้าเราเห็นว่ามีรถไฟฟ้าเข้ามาในพ้ืนที่นั้นน่าจะ
มีโครงการฟ้ืนฟูเมือง (Urban Renewal) เกิดข้ึนซึ่งค่า FAR ที่เกิดข้ึนน่าจะประมาณ 10:1 แต่ต้องมี
มาตรการควบคุมพ้ืนที่ว่างด้านข้างด้านหน้าและที่โล่งสาธารณะ  
  มิติที่สองพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมืองค่า FAR 7:1 มีค่ามากเกินไปค่าที่แท้จริง
ของการกําหนด FAR ควรจะอยู่ที่ประมาณ FAR 3:1 โดยดูถึงบริบทสภาพแวดล้อมของเมืองทั้งน้ีการ
พัฒนาจะเป็นการพัฒนาในระบบโครงสร้างเดิมและวิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งจะตอบสนองการพัฒนามากกว่า 
  ทั้งน้ีถ้ามองกลับมาแล้วการกําหนดค่า FAR จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือแนวคิดของ
การกําหนดค่าFAR ของเมืองต่าง ๆ ว่าจะมีแนวทางเพ่ือกําหนดค่า FAR เพ่ืออะไร 
 2. นักวิชาการทางด้านผังเมือง ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ เวลาทําข้อกําหนดย่าน 
(Zoning) จะระบุค่า FAR เขาจะทําเป็นบล็อคขนาดเล็ก ๆ คือ เป็นแต่ละหน่วยชุมชนหรือบางพ้ืนที่
รวมกันเป็นหน่วยชุมชนขนาดใหญ่ประมาณ 5 หน่วยชุมชน โดยพอมาพิจารณาเป็นรายบล็อคแล้วจะ
พบว่า     ถ้าหน่วยชุมชนใดมีลักษณะเฉพาะเช่นเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ
ค่า FAR จะมีค่าตํ่า 
  ถ้ามองกลับมาดูที่ประเทศไทยซึ่งมีการทําผังเมืองในระดับพ้ืนที่ขนาดใหญ่เช่นในพ้ืนที่
ศึกษามีบางบล็อคที่ค่า FAR เท่ากับ 7:1 ทางผู้ดําเนินการทําผังจึงเหมารวมทั้งพ้ืนที่ให้มีค่า FAR 
เท่ากับ 7:1 โดยข้อเสียคือทําให้ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ย่านบางย่านหายไปทั้งน้ีการกําหนดค่า FAR 
ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ําโดยที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการละทิ้งลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่อย่างพ้ืนที่ศึกษาทั้งน้ีควรจะมีการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ศึกษาเพียง 2-4 ไม่ควรเกินน้ี 
 3. ตัวแทนภาคอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า ที่ดินในพ้ืนที่เมืองในปัจจุบันเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความจํากัดเป็นอย่างมากการกําหนดค่า FAR ที่สูงจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาโครงการแต่ทั้งน้ีไม่ว่าค่า
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FAR จะเท่าไรข้ึนอยู่กับผู้กําหนดผังเมืองคือสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนดภาค
อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ดําเนินการตามภายใต้กรอบของกฎหมายโดยถ้ากฎหมายอนุญาตให้สามารถทํา
ได้ภาคอสังหาริมทรัพย์จะดําเนินการตามอย่างเคร่งครัด 
 4. ตัวแทนชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา ระบุว่า ค่า FAR ที่ถูกกําหนดจะต้องมี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยอาจจะต้องให้สิทธิประชาชนท่ีเป็นเจ้าของอาคาร
ตึกแถวร่วมตัดสินใจซึ่งค่า FAR เท่ากับ 7 ที่กําหนดออกมาในพ้ืนที่น้ันมีความหนาแน่นมากเกินไป
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการที่ต้องกําหนดค่า FAR เท่ากับ 7 ในพ้ืนที่
ศึกษาเป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกาะกลุ่มอยู่มาก 
ควรจะมีการกําหนดในเรื่องของความสูงมากกว่ากําหนดค่า FAR 
 ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปค่า FAR ของพื้นที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของ
เมืองที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางดัง 
ตารางที่ 21 
 
ตารางที ่21 การเปรียบเทียบการกําหนดค่า FAR บริเวณพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในเขตเมืองที่เป็นที่ยอมรับ

ร่วมกันของภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 

ค่า FAR  
ภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 

 
1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 >7:1

  /    /  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  
(สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ) 

 / / /     นักวิชาการทางด้านผังเมือง 
       / ตัวแทนภาคอสังหาริมทรัพย์ 
 / / /     ตัวแทนชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา

ค่า FAR ที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคี  
ในพ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่เฉพาะ  
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง) (

        

 
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม และการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 21 พบว่า การกําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่
เฉพาะ (พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง) ควรมีการกําหนดค่า FAR ให้อยู่เป็นช่วงระหว่าง 2:1 - 4:1 
ทั้งน้ี ยังมีปัจจัยในเร่ืองของวัตถุประสงค์ของการกําหนดค่า FAR อีกข้ันหน่ึงว่า วัตถุประสงค์ของการ
กําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ศึกษาน้ี จะกําหนดให้เป็นในทิศทางใด โดยถ้าวัตถุประสงค์เป็นประเด็นของ
การกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมือง ค่า FAR ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ทั้งน้ีถ้าพ้ืนที่ศึกษาไม่มีการกําหนดค่า FAR ทางภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองได้ให้คําแนะนํา
เพ่ิมเติมว่าควรจะต้องกําหนดในเรื่องของความสูงของอาคารจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถ
ดําเนินการได้ 
 
การวิเคราะห์วิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ภายใต้วิธีวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทที่ 2 จากภาคีที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาเมือง 
 จากวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 จะประกอบด้วยปัจจัยการพิจารณา
ในการกําหนดค่าFAR อันประกอบไปด้วย 
 1. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่บริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่รูปแบบสถาปัตยกรรม
ระยะถอยร่นจํานวนช้ันและความสูงอาคาร 
 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจได้แก่กิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ 
 3. ปัจจัยทางด้านสังคมได้แก่ความหนาแน่นของประชากร 
 จากการเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลได้เข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองอันได้แก่สํานักผังเมืองกรุงเทพนักวิชาการทางด้านผังเมือง
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่พบว่าภาคี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองระบุว่า หลักการและวิธีการกําหนดค่า FAR ที่มีการคํานึงถึงระดับ
ขนาดของพ้ืนที่ในการกําหนดค่า FAR  ซึ่งวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทที่ 2 มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา โดยคิดเป็น 100% ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด โดยจะสามารถสรุป
เป็นประเด็น ความเหมาะสมของวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทที่ 2 เป็นหลัก ๆ ได้ดังน้ี 
 1. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ (สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ) ระบุว่า แนวคิดดังกล่าวสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ศึกษาได้อย่างแน่นอนเพราะว่า ในพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
ไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนามาก พ้ืนที่ศึกษาไม่สามารถพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้อีกแล้วจะไม่
เกิดความคุ้มค่าของโครงการซึ่งแนวคิดที่จะรักษาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมืองเป็นสิ่งที่จะมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษามากกว่า แต่ผู้ดําเนินการต้องหากลไกลหรือมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ืออนุรักษ์เมือง

 



 129

เพ่ิมเติมโดยทําแนวทางการออกแบบอาคารหรือการบริหารจัดการพ้ืนที่เช่นนํารถรางกลับมาใช้หาที่
จอดรถ หรือ กําหนดความสูงของอาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
 2. นักวิชาการทางด้านผังเมือง ระบุว่า วิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมแต่ต้องขึ้นอยู่กับ
ชุมชนและผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็นผู้เข้าใจพ้ืนที่และสามารถระบุขอบเขตพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน และแต่ละ
ชุมชนจะสามารถรวมกันเพ่ือดําเนินการทําข้อกําหนดย่าน (Zoning) ของตนเองซึ่งเรียกว่า Planning 
Unit Development กลุ่มเหล่าน้ี จะเป็นกลุ่มชุมชนที่ดําเนินการทําข้อกําหนดย่าน Zoning ภาครัฐมี
หน้าที่ทําแค่ทําตามความต้องการของชุมชน ค่า FAR ที่เกิดข้ึนจะได้มาจากความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุมชนมากที่สุด 
 3. ตัวแทนภาคอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า วิธีการดังกล่าวสามารถกําหนดให้ผลักดันให้เกิด
การดําเนินการใช้ได้จริง ค่า FAR ที่เกิดขึ้นจะมีความเป็นจริงมากขึ้น แต่ทั้งน้ีจําเป็นที่จะต้องมีการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ นักวิชาการภาคอสังหาริม 
ทรัพย์และภาครัฐ  
 4. ตัวแทนชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษา ระบุว่า การกําหนดค่า FAR ควรจะเป็น
ค่าที่กําหนดเฉพาะเป็นแต่ละพ้ืนที่ไป โดยสภาพชุมชนสภาพเมืองแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างกัน การกําหนดค่า FAR ควรจะเฉพาะพื้นที่ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีต้องให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชน
น้ัน ๆ เป็นผู้ร่วมดําเนินการและเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอน 
 
ผลสรุปปัจจัยที่สําคัญที่ใช้ในการกําหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารรวมต่อพื้นทีดิ่นในพืน้ทีป่ระวัติศาสตร์
ของเมือง 
 โดยท่ีปัจจัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ทั้งสามปัจจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของวิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน ซึ่งแต่ละปัจจัยน้ันล้วนมีความสําคัญและจําเป็น
ที่จะต้องได้รับการพิจารณาถึงความสําคัญ โดยค่านํ้าหนักของความสําคัญในแต่ละปัจจัยซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 ปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณามากที่สุด = 5 คะแนน 

ปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณามาก = 4 คะแนน  
 ปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณาปานกลาง = 3 คะแนน 
 ปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณาน้อย = 2 คะแนน 
 ปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณาน้อยที่สุด = 1 คะแนน 
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ตารางที่ 22 สรุปปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณาวิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่
ย่ังยืน 

 
ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณา

ค่า FAR ตาม วิธีการ
กําหนดค่า FAR ที่ได้
พัฒนาข้ึนในบทที่ 2 

ตัวแทน
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
(สํานัก 
ผังเมือง

กรุงเทพฯ)

นักวิชา 
การ 

ทางด้าน 
ผังเมือง 

ตัวแทน 
ภาคอสังหา
ริมทรัพย์

ตัวแทน
ชุมชน 

ผู้ที่อยู่อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี

ศึกษา 
คนท่ี 1 

ตัวแทน
ชุมชน 

ผู้ที่อยู่อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี

ศึกษา 
คนท่ี 2 

ค่าเฉลี่ย
ของ

คะแนน

บริบทสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่ 

5 5 5 5 5 5 

รูปแบบสถาปัตยกรรม 2 5 2 5 5 4 
ระยะถอยร่น 5 5 1 5 5 4 
จํานวนช้ัน และความสูง
อาคาร 

5 5 3 5 5 5 

กิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ 5 5 2 5 5 4 
ความหนาแน่นของประชากร 5 5 5 5 5 5 

 
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม และการวิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย 
 
 จากผลของการวิเคราะห์ในตารางที่ 22 สามารถสรุปได้ว่า วิธีการกําหนดค่า FAR ระดับ
หน่วยชุมชนที่ย่ังยืนที่ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งจะ
สามารถจัดลําดับความสําคัญของกลุ่มปัจจัยต่างได้ 2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณามากที่สุด  
  ประกอบด้วย บริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่ จํานวนช้ันความสูงอาคาร และความ
หนาแน่นของประชากร โดยปัจจัยในกลุ่มนี้ ภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองได้ให้ความเห็นโดยรวม
ว่าเป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่โดยพิจารณาเป็นกลุ่มอาคารวิถีชีวิตของคนซึ่ง
ในพ้ืนที่มีความเป็นมาจากอดีตซึ่งถ้ามองการพัฒนาทางด้านกายภาพถ้าจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่คํานึงถึง
ความสําคัญของพ้ืนที่เลยจะมีแต่ผลเสียกับพ้ืนที่ 
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 2. กลุ่มปัจจัยมีความสําคัญในการนํามาพิจารณามาก  
  ประกอบด้วย รูปแบบสถาปัตยกรรม ระยะถอยร่น และกิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ โดย
ปัจจัยในกลุ่มนี้ภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองได้ให้ความเห็นโดยรวมว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา
น้ันได้มาจากองค์ความรู้จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษาทุกปัจจัยน้ันล้วนมีความสําคัญ 
แต่มีบางประเด็นที่มีผลต่อค่าคะแนนที่ทําให้ปัจจัยดังกล่าวถูกนํามาร่วมอยู่ในกลุ่มน้ี คือ อาคาร
หลายๆ แห่งก็เป็นการใช้ประโยชน์แบบผสมอยู่แล้วในปัจจุบัน ในเรื่องของระยะถอยร่น ปัจจัยต้อง
ขึ้นอยู่กับผู้กําหนดว่าจะพิจารณาหรือไม่เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน  
 วิธีการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 ที่ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดน้ันทุกปัจจัยยังคงมีความสําคัญที่จะนํามาพิจารณา
กําหนดค่า FAR อยู่มาก จากการนําวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ได้ แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งได้รับการ
เสนอแนะจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ซึ่งจะสามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ (สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ) เสนอในประเด็นของวัตถุประสงค์
ในการกําหนดค่า FAR ขนาดแปลงที่ดินและกฎหมายอาคาร 
 2. นักวิชาการทางด้านผังเมือง เสนอในประเด็นของวัตถุประสงค์ของการกําหนดและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังความคิดเห็น 
 3. ตัวแทนภาคอสังหาริมทรัพย์ เสนอในประเด็นของความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ต้ังของพ้ืนที่ ขนาดแปลงที่ดิน และการมีส่วนร่วม 
 4. ตัวแทนชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษา เสนอในประเด็นของกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยการกําหนดค่า FAR ควรมาจากชุมชนเป็นผู้ร่วมกําหนด 
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ผลสรุปการจําลองการเพิ่มขึ้นของค่า FAR ที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์ของเมืองตามวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทที่ 2 จากภาคีที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาเมือง 
 จากการเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือการวิจัย โดยการเก็บข้อมูลได้เข้าไปสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง อันได้แก่ สํานักผังเมืองกรุงเทพ นักวิชาการ
ทางด้านผังเมือง ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ พบว่า ภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของการจําลองการเพิ่มขึ้นของค่า FAR ตามวิธีวิธีการ
กําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 ภายในพ้ืนที่ศึกษา
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ย่าน คือ ย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ต้ังอยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนเจริญกรุง และ
ย่านที่พักอาศัย ซึ่งเป็นย่านทิศเหนือของถนนเจริญกรุง จากวิธีวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทที่ 2 ระบุว่า พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ควรจะไม่มีการ
กําหนดค่า FAR แต่ควรจะใช้วิธีการของการกําหนดความสูงของอาคารภายในพ้ืนที่ดังกล่าว จากการ
เก็บข้อมูลจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง มีความเห็นในส่วนน้ีแสดงความเห็นด้วยกับวิธีการ
ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมเป็น 100% ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด  แต่ส่วนบริเวณพ้ืนที่ย่าน
พักอาศัยที่มีการจําลองการเพ่ิมขึ้นของค่า FAR ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว โดยสามารถแบ่งการจําลอง
การเพ่ิมขึ้นของค่า FAR เป็นกลุ่มอาคารแต่ละประเภทได้ดังน้ี 
 1. อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรม 
 2. อาคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 
 3. อาคารพานิชยกรรม 
 4. เส้น Skyline เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า FAR ตามวิธีการกําหนดค่า FAR ของพื้นที่ 
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 1. อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรม 
 

 
ภาพที่ 60 แสดงอาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรมและค่า FAR ในปัจจุบัน และการเพ่ิมค่า FAR ที่

เหมาะสมกับแนวคิด และภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม 2558 และการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูล 
โดยผู้วิจัย 
 
  อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรมภายในพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยที่ต้ังอยู่บริเวณทิศเหนือของ
ถนนเจริญกรุง ภายในพื้นที่ศึกษาเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 2.05-3.08 จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง สรุปว่า ค่า FAR มีเพ่ิมข้ึนควรจะ
เพ่ิมขึ้นเพียง 1-2 ซึ่งจะทําให้ค่า FAR มีค่าประมาณ 3-5 มีความสอดคล้องกับวิธีวิธีการกําหนด
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 ที่มีการเพ่ิมค่า FAR ของอาคาร
ตึกแถวกึ่งพานิชยกรรมอยู่ที่ค่า ประมาณเพียง 1-2 ซึ่งจะทําให้ค่า FAR มีค่าประมาณ 3-5 เช่นเดียวกัน 
โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นตามความคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่จึงทําให้มีความเหมาะสม 
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 2. อาคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพื้นที่ศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 61 แสดงอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษาและค่า FAR ในปัจจุบัน และการเพ่ิม

ค่า FAR ที่เหมาะสมกับแนวคิด และภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง  
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม 2558 และการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูล 
โดยผู้วิจัย 
 
  

 

อาคารตึกแถวก่ึงพานิชยกรรม ภายในพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยที่ต้ังอยู่บริเวณทิศเหนือของ
ถนนเจริญกรุงภายในพ้ืนที่ศึกษาเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 3.3 - 4.0 จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง สรุปว่า ค่า FAR มีเพ่ิมข้ึนควรจะ
เพ่ิมขึ้นเพียง 1 จะทําให้ค่า FAR มีค่าประมาณ 4 - 5 มีความแตกต่างกับวิธีวิธีการกําหนดอัตราส่วน
พ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ได้พัฒนาข้ึนในบทที่ 2 ที่มีการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารตึกแถว
พาณิชยกรรมอยู่ที่ค่าประมาณ 1 - 2 จะทําให้ค่า FAR มีค่าประมาณ 4 - 6 เหตุที่แตกต่างกัน 1 ค่า
น้ัน เป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพ้ืนที่ดึงดูดทางเศรษฐกิจ แต่การที่จะเพ่ิมข้ึนน้ันควรจะต้องพิจาณาใน
เร่ืองของการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานในสัดส่วนอยู่อาศัย 60% และพาณิชยกรรม 40% 
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 3. อาคารพานิชยกรรม 
 

 
ภาพที่ 62 แสดงอาคารพานิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษาและค่า FAR ในปัจจุบันและการเพ่ิมค่า FAR 

ที่เหมาะสมกับแนวคิดและภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม 2558 และการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูล 
โดยผู้วิจัย 
 
  อาคารพานิชยกรรม ภายในพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยที่ต้ังอยู่บริเวณทิศเหนือของถนนเจริญ
กรุงภายในพ้ืนที่ศึกษาเป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 4.8 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง สรุปว่า ค่า FAR มีเพ่ิมขึ้นควรจะเพ่ิมขึ้นเพียง 1 จะทํา
ให้ค่า FAR มีค่าประมาณ 5.8 มีความแตกต่างกับวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) ที่ได้พัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 ที่มีการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารพานิชยกรรมอยู่ที่ค่าประมาณ 1 - 2 
ซึ่งจะทําให้ค่ าFAR มีค่าประมาณ 6 - 7 เหตุที่แตกต่างกันประมาณ 1 ค่าน้ัน เป็นในส่วนพ้ืนที่บริเวณ
น้ียังมีโอกาสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกําหนดค่า FAR ที่สูงอาจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเข้ามาใช้
อาคารได้ 
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 4. เส้น Skyline เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค่า FAR ตามวิธีการกําหนดค่า FAR ของพื้นที่ 
 

 
ภาพที่ 63 แสดงเส้น Skyline เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคา่ FAR ตามวิธีการกําหนดค่า FAR ของพ้ืนที่ 
 ที่เหมาะสมกับแนวคิดและภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง  
หมายเหตุ: การเก็บข้อมูลภาคสนาม 21 กรกฎาคม 2558 และการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลโดย
ผู้วิจัย 
 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง
สรุปว่าการเพ่ิมค่า FAR เท่ากับ 1 หรือ 2 น้ัน ควรที่จะมีการเพ่ิมขึ้นได้ พ้ืนที่ศึกษาทางด้านซ้ายที่เป็น
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ควรมีการกําหนดในเร่ืองของความสูงแทน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
วิธีการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 ส่วนบริเวณพ้ืนที่ย่านอยู่อาศัยการเพ่ิมค่า FAR 
ประมาณ 1-2 โดยเฉลี่ย แต่ทั้งน้ีอาจจะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการกําหนดค่า FAR ในจาก
วิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดอย่างแน่นอนเป็นการเพ่ิมขึ้นตามความคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่และมีความเหมาะสม 
  จากผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทําให้จะนําไปสู่การสรุปผล และ
การอภิปรายผลการศึกษาในส่วนต่อไป 
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บทที ่6 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิธีการการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ภายใต้
แนวคิดการกําหนดสัดส่วนพ้ืนที่ใช้สอยอาคารระดับหน่วยชุมชนอย่างย่ังยืน ในพ้ืนที่เขตเมืองที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาทั้งหมดเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 
 การกําหนดอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) ที่ถูกกําหนดโดยหน่วยงาน
พัฒนาเมือง (สํานักผังเมือง)  
 สํานักผังเมืองใช้วิธีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่แปลงขนาดใหญ่ คือ เป็นระดับเมืองขอบเขต
ของการกําหนดที่มีขนาดใหญ่ จะคํานึงถึงค่าความหนาแน่นของประชากร จึงทําให้ค่า FAR มีค่าสูง
อย่างเช่นในพ้ืนที่ศึกษาที่มีการกําหนดค่า FAR มีค่าเท่ากับ 7:1 แต่ทั้งน้ีจากการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
การสัมภาษณ์ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมืองไม่ได้มีหลักการที่ชัดเจนในการกําหนดค่า FAR หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองระบุว่า ค่า FAR ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเกิดจากการกําหนดโดยคณะอนุกรรมการผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ร่วมระบุค่า FAR โดยพิจารณาความหนาแน่นอาคารสูงสุดที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
บางแปลงและใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดค่า FAR ของพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือป้องกันปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันของสิทธ์ิในการพัฒนาคณะอนุกรรมการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดพ้ืนที่ทั้งหมด
ในพ้ืนที่ศึกษาให้มีค่า FAR ที่มีค่าเท่ากับ 7:1 ทั้งบริเวณ 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาได้ค้นพบวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) ที่ถูกพัฒนาในบทท่ี 2 ซึ่งเป็นวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินที่แตกต่างจาก
การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินที่ถูกกําหนดโดยหน่วยงานพัฒนาเมือง (สํานักผัง
เมือง) อย่างสิ้นเชิงวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ถูกพัฒนาในบทท่ี 2 
จะมีขอบเขตของการกําหนดค่า FAR เพียงแค่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) และระดับบล็อก
อาคาร (Block) มีขอบเขตของการกําหนดมีขนาดที่เล็กกว่าที่ทางหน่วยงานการพัฒนาเมืองกําหนด
และมีการศึกษาระดับหน่วยชุมชนแต่ละหน่วยชุมชนมากข้ึน ทั้งน้ีการกําหนดค่า FAR จําเป็นที่จะต้อง
พิจารณาถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม โดยมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องคํานึงถึง
สภาพบริบทของพ้ืนที่ระยะถอยร่นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม จํานวนช้ัน และความสูงอาคาร มิติ
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ทางด้านเศรษฐกิจ คือ กิจกรรมการค้าและมิติทางด้านสังคม คือ ความหนาแน่นของประชากรในทุกๆ 
มิติล้วนมีความสําคัญต่อการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งน้ีวิธีการ
กําหนดค่า FAR ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยว่าทุกมิติ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมล้วนมีความสําคัญอยู่ในระดับสําคัญถึงสําคัญมาก 
 จากการศึกษาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาวิธีการกําหนดค่า FAR ของหน่วยงานพัฒนาเมืองเป็นผู้
กําหนดน้ันมีความแตกต่าง และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของวิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชน
ที่ย่ังยืน (วิธีการท่ีถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2) ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะสามารถสรุปเป็นตารางได้ดัง
ตารางท่ี 23 ที่จะแสดงถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของวิธีการกําหนดค่า FAR ของหน่วยงาน
พัฒนาเมือง และแนวคิดของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
 
ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการกําหนดค่า FAR ของหน่วยงานพัฒนาเมือง และ

แนวคิดของวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 
 

ปัจจัย วิธีการกําหนดค่า FAR ของ
หน่วยงานพัฒนาเมือง 

วิธีการกําหนดค่า FAR  ระดับหน่วยชุมชน 
ที่ถูกพัฒนาในบทท่ี 2 

ขนาดของ
พื้นที ่

พ้ืนที่ระดับย่านขนาดใหญ่ (District) 1. พ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน (Neighborhood) 
2. พ้ืนที่ระดับบล็อกอาคาร (Block) 

วิธีการ
พิจารณา 

1. ขีดจํากัดของสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

1. พิจารณาถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
2. พิจารณาถึงเศรษฐกิจ 

ค่า FAR 2. การกําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

3. พิจารณาถึงสังคม 

การยอมรับ
จากภาคี 

วิธีการกําหนดค่า FAR ของหน่วยงาน
พัฒนาเมือง ยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมือง เน่ืองจากยังเป็นวิธีการที่คํานึง
ถึงสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษาใน
มิติต่าง ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุม 

วิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่
ย่ั ง ยืนได้รับการยอมรับได้จากทุกภาคีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง เน่ืองจากเป็น
วิธีการท่ีศึกษาสภาพบริบทสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ และกําหนดค่า FAR ออกมาก แต่
วิธีการดังกล่าวควรจะมีประเด็นทางด้านอ่ืน ๆ 
ของทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมเติมอีก 

 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์และการศึกษาวิธีการกําหนดค่า FAR ในบทที่ 2 โดยผู้วิจัย 
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 จากการศึกษาพบว่า วิธีการกําหนดค่า FAR ของหน่วยงานพัฒนาเมืองกับวิธีการกําหนดค่า 
FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน มีความแตกต่างกันและไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งวิธีการกําหนดค่า FAR 
ของหน่วยงานพัฒนาเมืองยังไม่เป็นที่ยอมรับของภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ในส่วนวิธีการ
กําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ย่ังยืน เป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับ แต่ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมืองเสนอเพ่ิมเติมว่าควรจะมีประเด็นทางด้านอ่ืน ๆ ทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมเติมอีก ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการสรุปผลต่อไป 

วิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนท่ีถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2  
 วิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทท่ี 2 เป็นแนวคิดที่ตอบรับ
กับบริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพของพ้ืนที่ศึกษา ที่เป็นพ้ืนที่เขตเมืองที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทั้งน้ี แนวคิดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมือง แต่ทั้งน้ีภาคีที่เกี่ยวข้อกับการพัฒนาเมือง ได้ให้คําแนะนําว่าวิธีการกําหนดค่า FAR ระดับ
หน่วยชุมชนที่ ย่ังยืนดังกล่าวควรจะมีการคํานึงถึงประเด็นอ่ืนให้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถอธิบาย
ข้อแนะนําเพ่ิมเติมของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดังน้ี 
 1. หน่วยงานภาครัฐ (สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ) ระบุว่าการกําหนดค่า FAR ควรจะต้อง
มีประเด็นพิจารณาดังน้ี 
  1.1 ขนาดแปลงที่ดินที่ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จะเป็นฐานของการกําหนดค่า FAR ยกตัวอย่าง
ในพ้ืนที่โดยรอบวัดมังกรโดยมีแปลงที่ดินขนาดไม่ใหญ่ถ้าเกิดแปลงที่ดินเล็กถ้ากําหนดมากค่า FAR จะ
มาก 
  1.2 ความสูงในมิติของการกําหนดค่า FAR ในเชิงอนุรักษ์เมืองความสูงจะมีผลค่อนข้าง 
มาก โดยต้องมีความสัมพันธ์กับกฎหมายควบคุมอาคารและเป็นตัวแปรสําคัญมากกว่าแปลงที่ดิน 
  1.3 วัตถุประสงค์ในการกําหนดค่า FAR หมายถึง การจะกําหนดค่า FAR จะต้องดู
แนวคิดว่ามีแนวทางที่จะกําหนดค่า FAR แบบใด เช่น กําหนดให้เมืองเมืองที่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ค่า FAR 
จะสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเมือง แต่ถ้าวัตถุประสงค์ คือ จะให้มีการพัฒนาเน้นเป็นพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจสูง หรือเน้นไปที่โครงการ Urban Redevelopment ค่า FAR จะสูงเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  1.4 ระยะถอยร่นเพราะ FAR จะมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างทําให้เกิดช่องมอง 
   1.4.1 พ้ืนที่ว่างด้านข้าง 
   1.4.2 พ้ืนที่ว่างด้านหน้า 
 2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมือง ระบุว่าการกําหนดค่า FAR ควรจะต้องมีประเด็นพิจารณา
ดังน้ี 
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  2.1 วัตถุประสงค์ของการกําหนดค่า FAR 
  2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังความคิดเห็น 
 3. หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่าการกําหนดค่า FAR ควรจะต้องมีประเด็นพิจารณา
ดังน้ี 
  3.1 ที่ต้ังของโครงการท่ีต้ังโครงการมีศักยภาพต่อการพัฒนามากน้อยเพียงใด 
  3.2 ขนาดแปลงที่ดิน  
  3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนรับฟังความคิดเห็น 
 4. ตัวแทนชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีศึกษา ระบุว่า การกําหนดค่า FAR ควรจะต้องมีประเด็น
พิจารณาดังน้ี 
  4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการกําหนดค่า FAR ควรมาจากชุมชนเป็น
การใช้สิทธิเป็นผู้ร่วมกําหนด 
  4.2 บริบทของพ้ืนที่ศึกษาดูสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นที่ต้ัง 
  4.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมของพื้นที่ว่าภายในพ้ืนที่มีอาคารที่มีคุณค่าหรือไม่ 
  4.4 การค้าในพ้ืนที่ 
 จากประเด็นพิจารณาที่ทางภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองได้กล่าวมา ทางผู้วิจัยจึงนํา
ประเด็นต่าง ๆ ที่ทางภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง มาสรุปและแบ่งประเภทของประเด็นตาม
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากการจัดกลุ่มประเด็นต่าง ๆ ลงในแต่ละหัวข้อ จากน้ันจะผนวก
ปัจจัยต่าง ๆ เข้ากับวิธีการกําหนดค่า FAR ที่ได้ศึกษามา โดยรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ จะถูกแสดง
อยู่ในตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 แสดงการสรุปประเด็นเพ่ือกําหนดวิธีการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
 

ปัจจัย 

วิธีการกําหนด 
ค่า FAR ระดับ
หน่วยชุมชน 

ที่ยั่งยืน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ  

(สํานักผังเมือง
กรุงเทพฯ) 

ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้าน 
ผังเมือง 

หน่วยงาน
อสังหา 
ริมทรัพย์ 

ตัวแทนชุมชน
ที่อยู่ในพ้ืนท่ี

ศึกษา 

กายภาพ 1. สภาพบริบท
ของพ้ืนที่ 

2. ระยะถอยร่น
อาคาร 

3. รูปแบบ
สถาปัตย 
กรรม 

4. จํานวนช้ัน
และความสูง
อาคาร 

1. ขนาดแปลง
ที่ดิน 

2. ระยะถอย
ร่น 

3. ความสูง 
 

 1. ที่ตั้งของ
โครงการ 

2. ขนาด
แปลง
ที่ดิน 

 

1. บริบทของ
พ้ืนสภาพ 
แวดล้อม
ของชุมชน

2. รูปแบบ
สถาปัตย-
กรรม 

เศรษฐกิจ กิจกรรมการค้า    กิจกรรม
การค้าใน
พ้ืนท่ี 

สังคม 

วัตถุประสงค์
ของการ
กําหนดค่า 

FAR 
และขนาด 
ของพ้ืนท่ี 
การกําหนด
ควรเป็น 

ระดับหน่วย
ชุมชน 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
รับฟังความ
คิดเห็น 

ความหนาแน่น
ของประชากร 

 การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
รับฟังความ
คิดเห็น 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
รับฟังความ
คิดเห็น 

 
หมายเหตุ: การสรุปผลจากแนวคิดวิธีการกําหนดค่าFAR ในพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับประเด็นที่ทางภาคีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยผู้วิจัย 
 
 จากการผนวกวิธีการกําหนดค่า FAR ร่วมกับประเด็นที่ทางภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองได้เสนอมาในตารางที่ 24 ทางผู้วิจัยได้มีการผนวกองค์ความรู้ทั้งหมด และทําการสังเคราะห์
ข้อมูลออกมาได้ว่า วิธีการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมืองจะต้องทําดังน้ี 
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 การกําหนดค่า FAR จะต้องมีการกําหนดขนาดของพื้นที่ในการพิจารณาค่า FAR โดย
จะต้องพิจารณาเพียงแค่ในพ้ืนที่ขนาดหน่วยชุมชน วิธีการกําหนดค่า FAR ดังกล่าวจะต้องมีการต้ัง
วัตถุประสงค์ของการกําหนดค่า FAR ว่าจะมีทิศทางไปในลักษณะใด ซึ่งในส่วนน้ีจะขึ้นอยู่กับนักวางผัง
เมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าจะกําหนดอย่างไร วิธีการน้ีจะพิจารณาปัจจัยทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมให้ครอบคลุม ในทุกขั้นตอนของการกําหนดค่า FAR น้ี มีความจําเป็นที่
จะต้องให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่กําหนดค่า FAR เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนต้ังแต่การกําหนด
ขนาดของพื้นที่และวัตถุประสงค์เน่ืองจากประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่จะมีความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ศึกษา
มากที่สุด ทั้งน้ีจะสามารถแสดงรายละเอียดของการกําหนดค่า FAR ได้ดังแผนภูมิที่ 6 
 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงวิธีการกําหนดค่า FAR ระดับหน่วยชุมชนที่ถูกพัฒนาขึ้นในบทที่ 2 ในการศึกษาท่ี

เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองที่เป็นที่ยอมรับของภาคีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง 

หมายเหตุ: การสรุปผลจากแนวคิดวิธีการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย 
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 วิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นท่ีอาคารต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ในระดับหน่วยชุมชนในเขต
เมืองท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (กรณีของพื้นที่ศึกษา) 
 การกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารร่วมต่อพ้ืนที่ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง จะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคํานึงถึงความเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมืองเป็นสําคัญ ขนาดของพ้ืนที่ในการ
กําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ย่านหน่วยชุมชน คือ พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ และ
พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัย 
 ย่านพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ เป็นย่านที่มีกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ พ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ที่ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของถนน
เจริญกรุง ควรมีการกําหนดในเรื่องของความสูงอาคาร มากกว่าที่จะกําหนดค่า FAR ทั้งคําแนะนําจาก
ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และจากแนวคิด และวิธีการกําหนดค่า FAR ในระดับหน่วยชุมชน
ที่ย่ังยืน มีความสอดคล้องกัน  
 ในส่วนพ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยที่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของถนนเจริญกรุง ตามแนวคิดหรือวิธีการ
กําหนดค่าFAR ในระดับหน่วยชุมชน ระบุว่าค่า FAR บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ควรจะมีค่า FAR ที่ไม่เกิน 
5:1 ทั้งน้ีถ้านํามาเปรียบเทียบกับคําแนะนําของภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง ระบุว่าค่า FAR 
ของบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนที่เฉพาะ (พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมือง)  ควรมีการกําหนดค่า FAR ให้
อยู่เป็นช่วงระหว่าง 2:1-4:1 ค่า FAR บริเวณพ้ืนที่ศึกษาตามคําแนะนําของภาคีที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนา ยังไม่ถึงเกณฑ์ของแนวคิดและวิธีการกําหนดค่า FAR ในระดับหน่วยชุมชนที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นใน
บทที่ 2 ทั้งน้ีสามารถทําให้แสดงให้เห็นว่า ค่า FAR ของพ้ืนที่ศึกษาควรจะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณของ
ค่า FAR (Range of Degree)2:1-5:1จะยังสามารถรับได้ 
 
อภิปรายผลการศึกษาและข้อค้นพบของการศึกษาครั้งนี้ 
 จากการศึกษาทําวิจัยทั้งหมดช่วยให้สร้างความเข้าใจถึงวิธีการกําหนดค่า FAR ที่มีความ
คํานึงถึงสภาพของพ้ืนที่ และดําเนินการตามแนวคิดที่เกิดข้ึน ซึ่งทั้งน้ีแล้วจะต้องกล่าวอภิปราย
โดยรวมถึงการจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 ซึ่งเป็นผังเมืองรวมฉบับ
ปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ในทั่วทุกพ้ืนที่ ซึ่งจากคําแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง (สํานักผังเมืองกรุงเทพ) นักวิชาการทางด้านการวางผังเมืองและ
กระบวนการมีส่วนร่วม ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  
 การอภิปรายผลการศึกษาในเรื่องของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง    
ครั้งที่ 3 
 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีการนําผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่
เป็นเหมือนนโยบายที่ใช้ในการดําเนินงานของภาครัฐ มาใช้รวมกับข้อกําหนดย่าน (Zoning Ordinance) 
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ซึ่งการที่ผังเมืองรวมท่ีเป็นผังนโยบาย และข้อกําหนดย่าน (Zoning Ordinance) มาใช้ร่วมกันทําให้
ส่งผลกระทบต่อสภาพพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของชุมชน เน่ืองจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้แก่
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผังเมือง ทั้ง ๆ ที่ ผังเมืองรวมจะมีการหมดอายุทุก ๆ 5 ปี และ
ข้อกําหนดย่าน (Zoning Ordinance) จะไม่มีการหมดอายุ และคํานึงถึงสภาพบริบทของพ้ืนที่ชุมชน
เมืองในแต่ละพ้ืนที่ และสิ่งน้ีทําให้ข้อกําหนดย่าน (Zoning Ordinance) จะแตกต่างตามพ้ืนที่ชุมชน
เมือง แต่ละพ้ืนที่ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2558) 
 โดยท่ีค่า FAR ที่เป็นเน้ือหาของการวิจัยน้ี จะอยู่ในส่วนของข้อกําหนดย่าน (Zoning 
Ordinance) ซึ่งขนาดพื้นที่ของการกําหนดค่า FAR จะเป็นไปตามหน่วยชุมชน หรือ กลุ่มชุมชน 4-5 
ชุมชนที่รวมตัวกันเป็น 1 หน่วยชุมชน (Neighborhood)และดําเนินการกําหนดค่า FAR ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ จากคําแนะนําของนักวิชาการระบุว่าในการจัดทําข้อกําหนดย่านที่ถูกต้องแล้ว
จะต้องมีการแยก ผังเมืองรวม และข้อกําหนดย่าน (Zoning Ordinance) ออกจากกัน โดยผังเมือง
รวมในอยู่ในส่วนของการเป็นนโยบายในการพัฒนาเมืองที่ทางท้องถิ่นจัดทําขึ้นเพ่ือของบประมาณ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลกลาง (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2543) แต่ในส่วนของข้อกําหนดย่าน
จะเป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นในพ้ืนที่ ที่มีการใช้เครื่องมือ คือ ค่า FAR 
และขั้นตอนการทําผังที่แท้จริง ควรจะต้องมีการดําเนินการใน 4หลักการและทุก ๆ หลักการจะใช้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมดําเนินการ (ยงธนิศ พิมลเสถียร, 2558) โดยจะต้องมีขนาดขอบเขต
ความละเอียดของพ้ืนที่ จากระดับแปลงที่ดินไปสู่ การกําหนดนโยบายระดับเมืองประกอบด้วยขั้นตอน  
4 ระดับ 
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แผนภูมิที่ 8 การดําเนินการจัดทําผังเมืองในระดับต่าง ๆ  
หมายเหตุ: การสรุปผลการศึกษาและการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยผู้วิจัย 
 
 1. ระดับที่ 1 การทํา Form Based Code 
  Form Based Code จะเป็นการวางผังพ้ืนที่ระดับชุมชนจะต้องดําเนินการทํา Form 
Based Code ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อกําหนด และมาตรฐานต่าง ๆ อย่างละเอียด เป็นรายแปลงที่ดิน
หรือรายอาคารผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรนําForm Based Code บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์แผนการพัฒนา
เมืองผังเมืองรวมผังพัฒนาพ้ืนที่และแผนการพัฒนาประเภทต่าง ๆ (Daniel G., 2015) 
 2. ระดับที่ 2การทํา Planning Unit Development (PUD) ผังพัฒนาพื้นที่ 
  Planning Unit Development เป็นลักษณะของการวางผังที่มีขนาดของพ้ืนที่ที่ใหญ่
ขึ้น และอีกแบบหน่ึงคือ ภายในชุมชนมีพ้ืนที่ว่าง และจะมีการพัฒนา ก็จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน มาร่วมดําเนินการในพ้ืนที่ว่าจะพัฒนาอย่างไร หรือจะกําหนดทิศทางร่วมกันในชุมชน
อย่างไร ซึ่งในส่วนน้ี จะเป็นขนาดพ้ืนที่ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ดําเนินการการทํา Planning Unit 
Development โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผังเฉพาะ และการทําแนวทางการออกแบบ (Design Guide 
Line) (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2558) 
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 3. ระดับที่ 3 การทํา zoningหรือการทําข้อกําหนดพื้นที่ 
  เครื่องมือน้ีคือการแบ่งแยกพ้ืนที่ของเมือง ออกเป็นย่าน (District) หรือเขต (District) 
เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเอกชน โดยย่านเหล่าน้ีจะแสดงไว้ในแผนที่ ภายในแต่ละ
ย่านจะมีเน้ือหา (Text) ของข้อกําหนดควบคุมย่าน (Zoning Ordinance) โดยจะระบุการใช้
ประโยชน์ที่อนุญาต มวล (bulk) ของอาคาร พ้ืนที่สนามที่กําหนดให้มีที่จอดรถนอกถนนที่จําเป็น  
และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่บังคับใหม่มี ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้มีการพัฒนาที่ดิน จะประกอบด้วย ย่าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use and District) การควบคุมความหนาแน่นอาคาร (Density and 
bulk control) โดยใช้ค่า OSR ค่า BCR ค่า FAR มาตรฐานการใช้งาน (Performance standard) ที่
จอดรถและที่ขนถ่ายสินค้านอกถนน (Parking and off-street loading) ป้าย (sign) การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ไม่สอดคล้อง (Nonconformities) การอนุรักษ์พ้ืนที่เปิดโล่ง (Open space preservation) 
สุนทรียภาพ (Aesthetics) การกําหนดข้อบัญญัติการจัดสรรที่ดิน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตาม
ลักษณะของพ้ืนที่ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2543) โดยที่ ค่า FAR คือ องค์ประกอบหน่ึงของ zoning ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของ zoning มีหลายข้อแต่หลัก ๆ คือ 
  3.1 เพ่ือรักษาลักษณะเฉพาะของชุมชน 
  3.2 เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตจากปัจจัยเสริมอ่ืน ๆ  
  3.3 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
  ทั้งน้ีต้องไปดูที่ Zoning ก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่จะกําหนดให้เมืองเป็นแบบใด และ FAR 
ถึงจะเข้ามาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ร่วมกับ Zoning เพ่ือให้เมืองเป็นไปตาม Zoning และสิ่งที่ออกมาจะมี
รายละเอียดที่เป็นเหมือนข้อกําหนด Zoning หรือเทศบัญญัติท้องถ่ิน ซึ่งจะมีการใช้บังคับแต่ละพ้ืนที่
ที่แตกต่างกันไปโดยที่ ค่า FAR จะเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของ Zoning (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2558) 
 4. ระดับที่ 4 การทําผังเมืองรวม (Comprehensive Plan) 
  ผังเมืองรวมจะเป็นเหมือนลักษณะของนโยบายท่ีใช้ในการพัฒนา ที่เปรียบเสมือน 
Project plan ที่ทางท้องถิ่น เขียนเพ่ือของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมาใช้ในการ
พัฒนาเมือง ซึ่งถ้าท้องถิ่นใดไม่ดําเนินการจะไม่ได้งบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ซึ่งภายในผัง
เมืองรวม จะประกอบด้วยผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังคมนาคม ระบบต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ผังการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว หรือผังโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2558)  ซึ่งผังเมืองรวมจะมีอายุ ประมาณ 4-5 ปีตามแผนหรือ
นโยบายของหน่วยงาน และภาครัฐของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในผังเมืองรวมจะหยิบโครงการพัฒนาพ้ืนที่  
หรือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมือง จากการทํา Planning Unit Development (PUD) การทํา Form Based 
Code และดูในเรื่องของข้อกําหนดโซนนิ่ง (Zoning Ordinance) ในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีข้อกําหนดที่
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แตกต่างกัน ทุกกระบวนการจะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและข้ันตอนการทํางานที่ที่ร่วมกับคนใน
ชุมชนเป็นหลัก 
 วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีดําเนินการทําผังในหลากหลายประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองได้
นําการทําผังเมืองรวมมารวมกับการทําข้อกําหนดที่ข้ามไปสู่การดําเนินการทํา Form Based Code
และละทิ้งการทําข้อกําหนดย่าน และการทํา Planning Unit Development ซึ่งเป็นวิธีการที่แตกต่าง
จากของต่าง ๆ ประเทศในหลายประเทศอย่างสิ้นเชิง 
 เน่ืองด้วยการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่เน้นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาโดยรอบ
พ้ืนที่สถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development) ให้มีความหนาแน่นสูงเป็นหลัก การ
กําหนดค่า FAR ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่จึงมุ่งเน้นเพ่ือมีวัตถุประสงค์ทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งปัจจัยทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเองจึงเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทําให้การ
กําหนดค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษายังคงค่าความหนาแน่นที่สูง ซึ่งผู้กําหนดนโยบายมีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะกระตุ้นการพัฒนาต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ แต่ทั้งน้ีการกระตุ้นการพัฒนาและการขายตัว
ทางเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่มากเกิน จะทําให้ลืมความมีคุณค่าทางด้านสังคมทางด้านประวัติศาสตร์ของ
พ้ืนที่เน่ืองจากพ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
สูง จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ในบทที่ 4 และบทที่ 5 จะเห็นได้ว่ามีทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ กิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ ที่ผู้กําหนด
นโยบายเองไม่ควรมองข้ามในประเด็นน้ี  ซึ่งส่วนของการดําเนินการในประเทศเราควรให้ความสําคัญ
กับการทํา Form Base Code เป็นหลักเพราะจะได้สิ่งที่เป็นมาตรฐานของในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือนําไป
ส่งเสริมการทําการผังในระดับต่อ ๆ ไป 
 การอภิปรายผลการศึกษาในเรื่องของแนวทางการดําเนินการกําหนดค่า FAR อ่ืนที่
เก่ียวข้องกับพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นพื้นท่ีเขตเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
 จากการศึกษาในครั้ง น้ีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ ดินในพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ของเมืองอาจจะต้องมีการพิจารณาดําเนินการโดยประกอบด้วยแนวทางอ่ืนร่วมด้วย 
โดยที่ในงานวิจัยฉบับน้ีจะสามารถเสนอแนวทางการรักษาความเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ของเมืองได้ 2
วิธี คือ การข้ึนทะเบียนอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ และการโอน
สิทธิการพัฒนา (Transfer Development Right) 
 1. การขึ้นทะเบียนอาคารท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ ที่
จะช่วยปกป้องอาคารท่ีมีความสําคัญในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้กลุ่มอาคารที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่สามารถคงอยู่ได้แล้วหลังจากน้ันจะต้องมีการทํา Form Based 
Code ของอาคารในพ้ืนที่ เพ่ือจะได้กําหนดรูปแบบลักษณะของอาคาร รวมไปถึงการกําหนดค่า 
FAROSR และ BCR ที่เป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ศึกษา (ยงธนิศร์ พิมลเถสียร, 2558) 
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 2. การรักษาสิทธิของเจ้าของพ้ืนที่ดิน ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานทางด้านการพัฒนาเมือง
ควรมีการเสนอในเร่ืองของ การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer Development Right) เพ่ือเป็นการ
ขายสิทธิการพัฒนาโครงการของพื้นที่หน่ึงไปยังพ้ืนที่หน่ึง ซึ่งการโอนสิทธ์ิการพัฒนาจะต้องอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่เดิมในรัศมี 500 เมตร – 1.5 กิโลเมตร ซึ่งค่าที่จะใช้ในการโอนสิทธิการพัฒนาจะเป็นค่า 
FAR ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกันการขายสิทธิการพัฒนาซ้ํา หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการต้ัง ธนาคาร
การโอนสิทธิพัฒนา (TDR BANK) เพ่ือเป็นส่วนของการบันทึกผู้ซื้อและผู้ขายสิทธิการพัฒนาโดย
ระยะเวลาของการขายสิทธิ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและนโยบายของภาครัฐ หรือราคาท่ีดินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามกลไกลทางการพัฒนาเมืองในแต่ละช่วง วิธีน้ีจะเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง
ของการเสียสิทธิการพัฒนาของเจ้าของที่ดินได้ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, และตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา, 2558) 
  
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติใช้หลักการวิธีการที่นําเสนอจากงานวิจัยนี้ 
 1. การนําวิธีการกําหนดค่า FAR ในงานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้จะต้องทําการแบ่งย่าน
ภายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ออกเป็นย่านต่าง ๆ เช่น ย่านที่พักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม โดยคํานึงขนาดของ
พ้ืนที่เป็นระดับหน่วยชุมชน ซึ่งเป็นขนาดของพ้ืนที่เหมาะสมที่จะใช้กําหนดค่า FAR 
 2. วิธีการในการกําหนดค่า FAR ในระดับหน่วยชุมชนที่ถูกพัฒนาข้ึนในงานวิจัยน้ีมีการ
คํานึงถึงปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมท้ัง 3 ด้าน ผู้ที่จะกําหนดค่า FAR จะต้องศึกษา
ข้อมูลของพ้ืนที่ตามปัจจัยแต่ละด้านอย่างละเอียดเพ่ือให้การกําหนดค่า FAR มีความสอดคล้องกับ
พ้ืนที่ที่จะกําหนดค่า FAR 
 3. กระบวนการในการกําหนดค่า FAR ควรจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดเน่ืองจากค่า FAR ที่ได้จะถูกใช้โดยผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
 4. วิธีการท่ีใช้ในการจําลองการเพ่ิมข้ึนของค่า FAR ภายในพ้ืนที่ศึกษาจําเป็นที่จะต้องมี
การทบทวนในวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเนื่องจากท่ีการพัฒนาภายในพ้ืนที่ในทางปฏิบัติที่แท้จริงแล้วการ
เพ่ิมขึ้นของค่า FAR จะไม่เพ่ิมขึ้นทั้งพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่จะค่อย ๆ มีการพัฒนาในรายแปลงที่ดิน ซึ่งการ
พัฒนาจะต้องศึกษาในเร่ืองของกฎหมายควบคุมอาคารเข้ามาผนวกด้วย ซึ่งในทิศทางที่แท้จริงแล้วต่อ
ให้ค่า FAR ในพ้ืนที่สูงแต่อาจจะมีในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคารเข้ามาร่วมด้วยจึงอาจจะทําให้
การมองมิติของค่า FAR เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ 
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ข้อเสนอแนะทางการวิจัยอื่น ๆ  
 1. งานวิจัยฉบับน้ีมุ่งเน้นเพียงแต่ศึกษาในมิติของการกําหนดค่า FAR เพียงอย่างเดียว  
ซึ่งข้อกําหนดควบคุมความหนาแน่นทางกายภาพของการพัฒนาเมือง ไม่ได้มีเพียงแค่ค่า FAR ที่เป็นสิ่ง
หลักของการศึกษาในคร้ังน้ีเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีค่า OSR (Open Space Ratio) BCR (Building 
Coverage Ratio) และการดําเนินการมาตรการควบคุมทางผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง
อ่ืนๆ ไปต่อยอดในส่วนของงานวิจัยในขั้นต่อไป เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ทางผังเมือง และการออกแบบ
ชุมชนเมืองให้มากข้ึนในอนาคตได้ 
 2. วิธีการกําหนดค่า FAR ที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
ของเมืองเพียงอย่างเดียว การนําไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
หรือพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของเมืองอาจจะต้องมีการศึกษาถึงองค์ประกอบของเมืองแต่ละพ้ืนที่อีกครั้ง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ………………………………………………………………….อายุ..…….ปี ตําแหน่ง……………………………………… 
สถานที่ทํางาน……………….…………………………………ประสบการณ์ทํางาน……………………….…………........ 
ส่วนที่ 2 หลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน   ส่วนที่ 3  การจําลองการเพ่ิมขึ้นของค่า FAR ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

  ส่วนที่ 2  หลักการ และวิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดิน 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ทีใ่ห้สมัภาษณ์ 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณน้ี์ใช้เพ่ือประกอบการทํา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Individual Study) 
แบบสัมภาษณน้ี์มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร  
ประวัติศาสตร์ของเมือง: กรณีศึกษาพ้ืนที่โดยรอบ 

เร่ือง วิธีการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินในพ้ืนที่ 
แบบสัมภาษณ ์

 
 

วันที่............./............./............. เวลา...........................น. 

 
1. ท่านคิดว่าการกําหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารต่อพ้ืนที่ดินหรือที่เรียกว่าค่า FAR ควร มีวิธีการ

กําหนดอย่างไร ตามแนวคิดของท่าน 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
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2. ท่านคิดว่าการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร ของทางสํานักผังเมือง
กรุงเทพกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 7:1  น้ันมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ศึกษาหรือไม่อย่างไรและถ้าไม่
เหมาะสม ค่า FAR ของพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวควรอยู่ในระดับเท่าไร ตามแนวคิดของท่านโดยท่ี เส้น
ขอบสีเขียว คือบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 

  
 
 2.1 ค่า FAR  มี ความเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่  
  .....................เหมาะสม (ตอบข้อ 2.2) .....................ไม่เหมาะสม (ตอบข้อ 2.3) 
 2.2 ค่า FAR  เหมาะสม เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
 2.3 กรณีที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ค่า FAR ควรมีค่าอยู่ที่ระดับใด 
  …...ค่า FAR 1:1 …...ค่า FAR 2:1 …...ค่า FAR 3:1 …...ค่า FAR 4:1 …...ค่า FAR 5:1 
  …...ค่า FAR 6:1 …...ค่า FAR 7:1 …...ค่า FAR > 7:1 
  เพราะเหตุใด 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
  ………………………………………………………………………………………………..............................………. 
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3. ท่านคิดว่า หลักการ และวิธีการกําหนดค่า FAR ถ้ามีการคํานึงถึงระดับขนาดของพ้ืนที่ในการ
กําหนดค่า FAR  โดยถ้ามีการเปล่ียนเป็นใช้วิธีการกําหนดค่า FAR เป็นพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน 
ท่านคิดว่าหลักการ และวิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสม หรือไม่อย่างไร 

 .....................เหมาะสม   .....................ไม่เหมาะสม 
 เพราะเหตุใด 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 
4. ท่านคิดว่า วิธีการกําหนดค่า FAR โดยมีการพิจารณาปัจจัยที่ประกอบด้วย 
 

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคม 
1. บริบทสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
2. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
3. ระยะถอยร่น 
4. จํานวนช้ัน และความสูงอาคาร 

กิจกรรมการค้าในพ้ืนที่ ความหนาแน่นของประชากร

 
 ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการกําหนดค่า FAR ของพ้ืนที่ระดับหน่วยชุมชน ซึ่งท่านคิดว่า

ปัจจัยดังกล่าวสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการกําหนดค่า FAR ในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญอย่าง 
เช่น พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองได้หรือไม่ โดยท่านสามารถให้ความสําคัญโดยพิจารณาแต่ละ
ปัจจัยโดยให้ความสําคัญเป็นระดับต่างๆ ดังน้ี  
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 1. บริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 2. รูปแบบสถาปัตยกรรม 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด 
 เพราะเหตุใด เพราะเหตใด 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 
 3. ระยะถอยร่น 4. จํานวนชั้นและความสูงอาคาร 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด 
 เพราะเหตุใด เพราะเหตใด 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
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 5. กิจกรรมการค้าในพื้นที่ 6. ความหนาแน่นของประชากร 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มากที่สุด 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา มาก 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา ปานกลาง 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อย 
 .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด .......มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา น้อยที่สุด 
 เพราะเหตุใด เพราะเหตใด 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 ................................................................................ ................................................................................ 
 
5. ท่านคิดว่ามีปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมใดที่ควรนํามาใช้พิจารณาในการ

กําหนดค่า FAR แบบระดับหน่วยชุมชนในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ อีกหรือไม่ 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3 การจําลองการเพิ่มขึ้นของค่า FAR ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
1. ท่านคิดว่าการแสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารตึกแถวกึ่งพานิชยกรรม ภายในพื้นที่

ศึกษา พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 

 

 

กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 1 ท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… ความสูงอาคารปัจจุบัน 

โดย เป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 
2.05 – 3.08 
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ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 
 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 2 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 3.0 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 
 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 4.0 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่าการแสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 
ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 

  

 

กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 1 ท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ความสูงอาคารปัจจุบัน 
โดย เป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 
3.3 – 4.0 
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ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 
 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 2 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 3 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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3. ท่านคิดว่า การแสดงการจําลองการเพ่ิมค่า FAR ของอาคารพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่
บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 
ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 

  
กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 1 ท่านคิดว่าเหมาะสม
หรือไม่ 

อาคารพาณิชยกรรมภายในพ้ืนที่ศึกษา 

 

..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

ความสูงอาคารปัจจุบัน 
โดย เป็นกลุ่มอาคารที่มีค่า FAR เฉลี่ย 
4.8 – 5.0 
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ตัวอย่างกลุ่มรูปแบบอาคารภายใน 
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือนํามาเป็นส่วนหน่ึง 
ของการพิจารณาการเพ่ิมค่า FAR 

การจําลองการเพ่ิมค่าอัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร 
ต่อพ้ืนที่ดิน FAR ตามแนวคิดชุมชน 

ละแวกบ้านอย่างย่ังยืน 
 

 
 กรณีเพ่ิมค่า FAR อีก 2 ท่านคิดว่าเหมาะสม

หรือไม่ 
..........เหมาะสม ..........ไม่เหมาะสม 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167

 

 

4. ท่านคิดว่าเส้น skyline 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า 
FAR ที่เกิดข้ึนมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่
อย่างไร 

 ........เหมาะสม 
 ........ไม่เหมาะสม 
 เพราะเหตุใด 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………
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5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 
 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 

 นายจักรพงษ์ มาพร 
นักศึกษาสาขาออกแบบชุมชนเมือง ระดับปริญญาโท  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร โทรศพัท์ 089-137-2526 
E-mail: ud56051201@gmail.com 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล นายจักรพงษ์  มาพร 
ที่อยู่  149/67 หมู่ 1 ซอย 9 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ที่ทํางาน  บริษัท เออร์เบิร์น สเปซ จํากัด 
  123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (ซอยรัชดาภิเษก 19) แขวงดินแดง  เขตดินแดง  
  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาการผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 ปัจจุบัน บริษัท เออร์เบิร์น สเปซ จํากัด 
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