ฉบับรับรองแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙
-----------------------------รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้เข้าประชุม
๒.

นายพระนาย
นายชวลิต

สุวรรณรัฐ
ชูขจร

๓.

นายจํารูญ

ตั้งไพศาลกิจ

๔.

นายยงยุทธ

ทองสุข

๕.

นายบุญชู

ประสพกิจถาวร

๖.

นายสมชาย

ศักดาเวคีอศิ ร

๑.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อํานวยการส่วนงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย ๒
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร
คุณหญิงภัทราภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายจิรายุ
ศวิตชาต
นายปรีชา
รณรงค์
นายสง่า
โภคบุตร
นายสมพล
ยุติธรรม
นายสุธรรม
ศิริทิพย์สาคร
นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ
ผู้แทนสภาวิศวกร
นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
นายสมศักดิ์ จุฑานันท์
นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์
นายอดุลย์
ตั้งศัตยาภิรมย์
นายขุนพล
พรหมแพทย์
รองผู้อํานวยการสํานักผังเมือง
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๒๑. นายอุดม
พัวสกุล
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/-รายนาม...

-๒รายนามคณะกรรมการผังเมืองผู้ไม่เข้าประชุม
- นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
๑. ม.ร.ว.เปรมศิริ
เกษมสันต์
๒. นางสาวอมรรัตน์
กฤตยานวัช
๓. นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์
๔. นายสมพงษ์
จิรบันดาลสุข
๕. นายอาสา
ทองธรรมชาติ
๖. นางสาวอรพิมพ์
พิมพ์เจริญ
๗. นางปิยนุช
ศิริ
๘. นายเจนการ
เจนการกิจ
บริษทั กรุงเทพธนาคม จํากัด
- ผศ.นพนันท์
ตาปนานนท์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑. นายเชตวัน
อนันตสมบูรณ์
๒. นายสมชัย
ศรีวิบูลย์
๓. นางมณฑา
อุนยะพันธุ์
๔. นายปรเมษฐ
ขําเขียว
๕. นางสาวสุรีรัตน์ ณ นคร
๖. นางสาวปราณี
๗. นายประสงค์
๘. นายถวัลย์

นันทเสนามาตร์
แผ่สุวรรณ
วรรณกิจมงคล

๙. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
๑๐. นายสินิทธิ์
บุญสิทธิ์
๑๑. นางสาวสิริรักษ์

ไสยวรรณ

๑2. นายชูเกียรติ

ตันวงศ์เลิศ

กรรมการ

ติดภารกิจอื่น

ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รองผู้อํานวยการสํานักผังเมือง
ผู้อํานวยการกองวางผังพัฒนาเมือง
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก
นักผังเมืองชํานาญการ
นักผังเมืองชํานาญการ
นักผังเมืองชํานาญการ
นักผังเมืองชํานาญการ
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล
ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
แทนผู้อํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน
ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
แทนผู้อํานวยการกองนิติการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
แทนผู้อํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
หัวหน้ากลุ่มงานผังเมืองรวมที่ ๑
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
แทนผู้อํานวยการส่วนคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่ 1
สํานักวิศวกรรมการผังเมือง
/-๑3. นายธงชัย...

-๓๑3. นายธงชัย

โรจนกนันท์

๑๔. นางสาวกรกมล

ภาคพิจารณ์

๑๕. นางสาววาริน

สุขเสมอ

16. นายสุรพงศ์

พูนพิพัฒน์

17. นายอภิชาติ

ดุละลัมพะ

18. นางสาวปราณี

ไวศยไพบูลย์รุ่ง

19. นายปองพล

ทองสมจิตร

สถาปนิกชํานาญการพิเศษ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนามาตรฐาน
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง
นักวิเคราะห์ผังเมืองชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง

และเจ้าหน้าทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุม จํานวน ๔๕ คน
-----------------------------------------------

/-เริ่มประชุม...

-๔เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธาน (นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กล่าวเปิดประชุมฯ แล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
เรื่อง ขอความเห็นชอบผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามมาตรา ๒๒ จํานวน ๑ ผัง
ได้แก่ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าทีพ่ ันตรี อดิศกั ดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า
๑. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้มีการปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประกาศใช้บังคับ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗
มีการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี ๒ ครั้ง สิ้นสุดการใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ปรับปรุงผัง
ครั้งที่ ๒ ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ๑ ปี ๒ ครั้ง จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดว่า ภายในหนึ่งปี
ก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวจะสิน้ สุดลง ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
สํารวจว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้ผังเมืองรวมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมให้เหมาะสมได้
๓. กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
แล้วเห็นว่า สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้รูปแบบ แนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาเมืองไม่สอดคล้องกับ
กรอบการพัฒนาตามที่ได้กําหนดไว้ ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้กําหนดประเภทและข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติบางประการโดยเฉพาะส่วนทีค่ าบเกี่ยวกับกฎหมายอื่น กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรให้ดําเนินการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) เพื่อให้มผี ังเมืองรวมทีส่ อดคล้องกับสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
/-๔. กรุงเทพมหานคร...

-๕๔. กรุงเทพมหานคร จึงได้ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ตามขั้นตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๔ อนุมัตใิ ห้กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้มกี ารดําเนินการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จํานวนทั้งสิ้น ๒๖ ครั้ง มีทั้งโครงการเสวนาหารือภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมในด้านผู้ทรงคุณวุฒิ
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีการประชุมหารือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเขตปริมณฑลโดยรอบ
ในส่วนของการปฏิบัติงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ได้มีการตั้งคณะทํางาน
และประสานการปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพมหานคร หารือกันทั้งหมด ๕ ครั้ง เสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบในการจัดทําร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้นําไปปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ แห่ง
๖. กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นําร่างผังเมืองรวมดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ จํานวน ๒๓ ประเด็น
๗. ได้นําเสนอร่างผังเมืองรวมดังกล่าว รวมทั้งความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองของกรมฯ และความเห็นของทั้ง ๓ สมาคม เสนอให้
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองพิจารณา รวม ๔ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมได้มมี ติเห็นชอบผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ตามที่กรุงเทพมหานคร
เสนอมา ยกเว้นการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน ๓ บริเวณ ข้อกําหนดและมาตรการ จํานวน ๑๘ ข้อ
สําหรับรายละเอียดในภาพรวมของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ผู้วางผังจะนําเสนอที่ประชุมต่อไป และได้แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงจากกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อาํ นวยการ
สํานักผังเมือง) ได้นําเสนอรายละเอียดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ในภาพรวม
พร้อมแสดงภาพประกอบสรุปดังนี้
กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยแบ่งการประเมินออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ๑) ด้านประชากร
๒) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓) ด้านโครงการคมนาคมและขนส่ง และสาธารณูปโภค ๔) ด้านที่โล่งว่าง
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙
พบว่า วิกฤตเศรษฐกิจของโลกและปัญหาด้านการเมืองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การจ้างงาน และจํานวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ทีต่ ่ํากว่าการคาดการณ์ มีการปรับแผนแม่บทระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเพิ่มจํานวนสายทางจาก ๗ สายทางเป็น
๑๒ สายทาง ระบบคมนาคมขนส่งระบบรางส่งผลต่อการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่บริเวณโดยรอบ
สถานีและในแนวสายทาง มีโครงการขนาดใหญ่ได้แก่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
และสถานีมักกะสัน ฯลฯ ที่มีผลต่อทิศทางการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสิ่งที่มีความสําคัญ
ก็คือมีความจําเป็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและอุทกภัย
/-ซึ่งกรุงเทพมหานคร...

-๖ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็ได้เริ่มดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมอย่างเร่งด่วนมาโดยตลอด
และก็ได้ผ่านขัน้ ตอนตามกฎหมายมาโดยลําดับ สําหรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครมีเป้าประสงค์
ที่จะทําให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้
วิสัยทัศน์ที่ ๑ เป็นมหานครทีม่ ีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ที่ ๒ เป็นมหานครทีม่ ีความสะดวก คล่องตัว มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เป็นระบบสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ที่ ๓ เป็นมหานครทีเ่ ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
วิสัยทัศน์ที่ ๔ เป็นมหานครทีเ่ ป็นศูนย์กลางการบริหาร สถาบันทางสังคมที่สําคัญ และ
องค์กรระหว่างประเทศ
วิสัยทัศน์ที่ ๕ เป็นมหานครทีส่ ่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
จากวิสัยทัศน์ดงั กล่าว กรุงเทพมหานครได้จดั ทําพันธกิจเพือ่ ให้การพัฒนาตามผังเมืองรวม
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑๒ ข้อ คือ
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และบริการทางสังคมให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้มีความพร้อมต่อ
การลงทุนในระดับที่สามารถแข่งขันได้
๓. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และเป็นทางผ่านเข้าออกของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ
๔. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศ และเป็นที่ตั้งของ
สถาบันที่สําคัญของประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาย่านสถาบันราชการและสถาบัน
องค์การระหว่างประเทศให้มภี าพลักษณ์ที่สง่างาม
๕. ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
โดยการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน เพื่อลดการเดินทาง โดยการ
พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นใน และพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง
๗. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบสภาพแวดล้อมของเมือง
โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้ทักษะ แรงงานฝีมือ และเทคโนโลยีชั้นสูงที่ไม่มีความเสีย่ ง
ต่ออุบัติภัยและปราศจากมลพิษ
๘. ดํารงรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการบริหารจัดการพัฒนา
เมืองให้มีความกระชับ
๙. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและของชาติ
โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสถานที่และวัตถุที่คณ
ุ ค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
๑๐. ส่งเสริม รักษาระบบนิเวศน์โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงคุณค่าและ
บํารุงรักษาและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
/-๑๑. ส่งเสริม...

-๗๑๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน โดยการป้องกันและบรรเทาปัญหา
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย์
๑๒. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการลดใช้พลังงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อช่วยลดก๊าชเรือนกระจก
การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) จะมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แผนผังโครงสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒. แผนผังพร้อมด้วยข้อกําหนด ตามมาตรา ๑๗ (๓)
(ก) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
๓. นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ตามมาตรา ๑๗ (๕)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้วางผัง (ผศ.นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญและทีป่ รึกษาโครงการ)
นําเสนอรายละเอียดการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พร้อมแสดงภาพประกอบเพิ่มเติม
สรุปดังนี้
๑. แผนผังโครงสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการดําเนินการ
จัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ประการแรกได้จัดทําแผนผังโครงสร้างการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ปริมณฑลโดยรอบ คือ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น เพื่อเป็นกรอบในการปรับปรุงผังครั้งนี้ จึงมี
เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะอยู่ภายในกรอบของ
ถนนวงเวียนกาญจนาภิเษก เพื่อลดการเดินทางจากพื้นที่ในปริมณฑลเข้าสู่เขตชั้นในกรุงเทพมหานคร
ส่วนการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง กับระบบการพัฒนาเส้นทางขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งจะมีเพิ่มขึ้น
๑๒ สาย ได้มีการกําหนดให้มีบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองขึ้นในบริเวณที่เป็นจุดปลายทางของบริเวณรถไฟฟ้า
ในส่วนที่จะตัดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ทําให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
เพื่อส่งผลต่อการลดการเดินทางจากเขตชั้นนอกเข้าสู่เขตชั้นใน สําหรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)
ได้เพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.๓ อีกหนึ่งบริเวณ โดยมีการแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 10 ประเภทหลัก ได้แก่
๑) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.๑ – ย.๔)
๒) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.๕ – ย.๗)
๓) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.๘ – ย.๑๐)
๔) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (พ.๑ – พ.๕)
๕) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (อ.๑ – อ.๒)
๖) ที่ดินประเภทคลังสินค้า (อ.๓)
๗) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.๑ – ก.๓ เพิ่มบริเวณ ก.๓)
/-๘) ที่ดิน...

-๘๘) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.๔ – ก.๕)
๙) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (ศ.๑ – ศ.๒)
๑๐) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ส.)
๒. แผนผังพร้อมด้วยข้อกําหนด ตามมาตรา ๑๗ (๓)
(ก) แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จําแนกประเภทออกเป็น 10 ประเภท
โดยได้มีการควบคุมกิจกรรมทีอ่ าจขัดต่อสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม
เพิ่มขึ้นอีก ๕ กิจกรรม ได้แก่ สนามแข่งรถ สนามแข่งม้า สนามยิงปืน สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ
และที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 39 กิจกรรม โดยมีการควบคุมความหนาแน่น
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
- อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio หรือ FAR)
- อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่ออาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) และ
อัตราส่วนพื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ (Biotope Area Factor หรือ BAF)
- ที่ว่างด้านหน้า ด้านข้าง และหลังอาคาร (Set Back)
- ขนาดแปลงที่ดินต่ําสุด (Minimum Lot Size)
- ความสูงสุดของอาคาร (Maximum Building Height)
นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการกําหนดร้อยละของกิจกรรมรอง เพื่อป้องกันการหลีกเลีย่ ง
การใช้กฎหมายที่มมี าแต่เดิม โดยการใช้เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมรอง เนื่องจากได้มกี ารกําหนดประเภทของกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมเป็นจํานวนค่อนข้างมาก มีการเปลีย่ นเกณฑ์
การควบคุมตามนิยามของกฎหมายควบคุมอาคาร คือ คําว่า “อาคารขนาดใหญ่” “อาคารสูง” และ“อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ” ซึ่งจากการประเมินผลการใช้นิยามตามกฎหมายควบคุมอาคารมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากเกณฑ์ในการควบคุมมีความแตกต่างและมีความลักลั่นกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่มีรายละเอียดในการกระจายของขนาดของกิจกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วอ้างอิงตามขนาดพื้นที่อาคาร โดยมีเกณฑ์
ไม่เกิน ๑,000 ตารางเมตร 2,000 ตารางเมตร 5,000 ตารางเมตร ๑0,000 ตารางเมตร และเกินกว่า
๑0,000 ตารางเมตร ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของถนนสาธารณะ ซึ่งแต่เดิมได้กําหนดเงื่อนไขของ
ขนาดเขตทางต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เป็นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยมาตรฐานของถนนดังกล่าวจะมีช่องทาง
จราจร ๒ ช่องทาง มีความกว้าง ๓ เมตร ช่องจอดรถยนต์ (รับ-ส่ง) ๒ ช่อง มีขนาดความกว้าง ๒ เมตร
ทางเท้ากว้าง ๑ เมตร ทั้ง ๒ ด้าน รวม อีกประเด็น คือ มีการเพิ่มให้มีระยะการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึน้ จากเดิม
ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร เป็นไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ๓๐๐ เมตร และ ๕๐๐ เมตร ในกรณีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะทีม่ ีเขต
ทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ๑๖ เมตร ๓๐ เมตร ตามลําดับ ประเด็นสุดท้ายเพิ่มการควบคุมอัตราส่วนพื้นที่
น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ (Biotope Area Factor หรือ BAF) ในข้อกําหนดอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่
อาคารรวม (Open Space Ratio หรือ OSR) ในปัจจุบนั กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมการควบคุมพื้นที่
ว่างเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่อาคาร แต่ไม่ได้มีการระบุถึงการใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
จึงได้เพิ่มมาตรการในเรื่องให้พื้นที่ว่างจะต้องมีพื้นที่น้ําซึมผ่าน ให้ปลูกต้นไม้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
โดยมีการผ่อนผันให้สามารถทดแทนพื้นที่บางส่วนได้ด้วยสวนหลังคาหรือสวนผนัง
/-(ข) แผนผัง...

-๙(ข) แผนผังแสดงที่โล่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนผังแสดงที่โล่งผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ เพิ่มประเภทที่โล่งจาก ๒ ประเภท เป็น ๖ ประเภท ประกอบด้วย
๑) ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.๑) จํานวน ๑๐๒
บริเวณ มีข้อกําหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จําแนกประเภทไว้
ในบริเวณนั้น โดยให้คํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่โล่งด้วย
๒) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณถนน (ล.๒) จํานวน ๔๓ บริเวณ
มีข้อกําหนดให้มีที่ว่างห่างจากแนวเขตทางไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เพื่อปลูกต้นไม้
๓) ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมแม่น้ําและลําคลอง (ล.๓)
จํานวน ๓๐ บริเวณ มีข้อกําหนดให้ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ริมแหล่งน้ําสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร
ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และแหล่งน้ําสาธารณะ
มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร
๔) ที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ (ล. ๔) จํานวน
๒ บริเวณ มีข้อกําหนดไม่ให้มีการถมดิน ก่อสร้าง หรือดําเนินการใดๆ ในที่ดินอันเป็นการลดประสิทธิภาพ
ของการระบายน้ําตามธรรมชาติ
๕) ที่โล่งพักน้ําเพื่อการป้องกันน้าํ ท่วม (ล. ๕) จํานวน ๒๗ บริเวณ มีข้อกําหนด
ไม่ให้มีการถมดินเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ในที่โล่งแต่ละบริเวณ และการจัดสรรที่ดินหรือการดําเนินโครงการ
ที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่ ๕ ไร่ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพ้ืนที่รับน้ําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของพื้นที่ดิน
๖) ที่โล่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล (ล. ๖) ในเขตบางขุนเทียน
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง เป็นถนนเดิมขยายและถนนโครงการ
จําแนกเป็น ๗ ขนาด ดังนี้
๑) ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๒ เมตร จํานวน ๑๙ สาย
2) ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๖ เมตร จํานวน ๘๖ สาย
3) ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐ เมตร จํานวน ๓ สาย
4) ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร จํานวน ๒๑ สาย
5) ถนนแบบ จ ขนาดเขตทาง ๔๐ เมตร จํานวน ๘ สาย
6) ถนนแบบ ฉ ขนาดเขตทาง ๕๐ เมตร จํานวน ๑ สาย
7) ถนนแบบ ช ขนาดเขตทาง ๖๐ เมตร จํานวน ๒ สาย
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค เป็นแผนผังซึง่ มีการเพิ่มขึ้นใหม่จาก
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบัน สาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของการป้องกันอุทกภัยของกรุงเทพมหานคร
และเรื่องของการควบคุมเรื่องคุณภาพน้ํา ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โครงการกิจการสาธารณูปโภค
จําแนกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑) สภ.๑ เป็นโครงการคลองระบายน้ํา จําแนกเป็น
- สภ. ๑-๑ เป็นโครงการปรับปรุงคลองเพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
จํานวน ๗๓ โครงการ
/-สภ.๑-๒...

- ๑๐ - สภ. ๑-๒ เป็นโครงการขยายคลองเพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
จํานวน ๑ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของการระบายน้ําในเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554
- สภ. ๑-๓ เป็นโครงการขุดคลองเพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม
มีความกว้าง ๒๐ เมตร เพือ่ แก้ไขปัญหาเรื่องของคลองที่มีสภาพคดโค้ง หรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
การขาดการเชื่อมต่อ โดยได้แบ่งเป็นฝั่งตะวันออก จํานวน ๘ โครงการ ฝั่งตะวันตก จํานวน ๒ โครงการ
๒) สภ.๒ เป็นโครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม จํานวน
๓ โครงการ ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้ําคลองบางเขน จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่นา้ํ เจ้าพระยา อุโมงค์ระบายน้ํา
คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่นา้ํ เจ้าพระยา อุโมงค์ระบายน้ําคลองบางเขน จากบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
๓) สภ.๓ เป็นโครงการโรงบําบัดน้ําเสียหรือโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ โรงบําบัดน้ําเสียมีนบุรี โรงบําบัดน้ําเสียธนบุรี โรงบําบัดน้ําเสียหนองบอน
โรงบําบัดน้ําเสียคลองเตย
๓. นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินการเพื่อปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม
ตามมาตรา ๑๗ (๕) แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 ซึ่งเป็นยุทธการส่งเสริมมิใช่เป็นข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา 17 (3) เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายที่
กรุงเทพมหานครได้มีการกําหนดไว้ และมีการให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติตามนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่
๓.๑ การเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) เป็นมาตรการ
ที่มีอยู่แล้วในกฎกระทรวงฉบับปัจจุบัน คือ การให้ผู้ประกอบการสามารถมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ
พื้นที่ดิน หรือ FAR ได้เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 20 ของฐานอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกับพื้นที่ที่มีอยู่เดิม
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่แล้ว ๒ กรณี คือ การจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะ และการจัดให้มีที่
จอดรถยนต์ในพื้นที่ภายในรัศมี ๕๐๐ เมตรโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า หรือการจัดให้มีสงิ่ อํานวยความสะดวก
แก่การสัญจรอืน่ ๆ โดยในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๓) ได้เพิ่มมาตรการอีก ๓ กรณี
ได้แก่ การจัดให้มีพื้นทีส่ ําหรับการกักเก็บน้ําฝน การก่อสร้างอาคารพลังงาน การจัดให้มีที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่โครงการ ซึ่งมาตรการต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยสามารถแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาเรื่องอุทกภัย ปัญหาภาวะโลกร้อนได้
๓.๒ การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right หรือ TDR)
ซึ่งมาตรการการโอนสิทธิ์การพัฒนาก็คือการขายสิทธิ์ในการใช้ FAR จากแปลงที่ดินหนึ่งไปยังอีกแปลงทีด่ ินหนึ่ง
โดยแบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือ
- การโอนสิทธิการพัฒนาภายในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การโอนสิทธิการพัฒนาจากพื้นที่ตั้งอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานไปยังพื้นที่ในเขตส่งเสริมการพัฒนา
- การโอนสิทธิการพัฒนาจากพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไปยังพื้นที่
ในเขตส่งเสริมการพัฒนา
/-ผู้อํานวยการ...

- ๑๑ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าทีพ่ ันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) นี้ มีทั้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการแก้ไขข้อกําหนด โดยจะได้นําเสนอเพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณา
แต่ละบริเวณ ดังนี้
ด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวน 34 บริเวณ
บริเวณที่ ๑ บริเวณด้านเหนือของสนามบินดอนเมือง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
บริเวณหมายเลข ย.๓-๑ ย.๓-๓ และ ย.๓-๔ และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมบริเวณหมายเลข อ.๒-๑
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๔
เหตุผล ๑. พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จากโครงการขนส่งมวลชนระบบราง
สายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และสายสีเขียว (หมอชิต-ลําลูกกา)
๒. สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมือง ดังนั้นควรพิจารณาถึงมลภาวะ
ทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวด้วย
๒. โดยหลักการทางผังเมืองแล้วที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
ไม่ควรอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งสอดคล้องการปรับเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในครั้งนี้
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณด้านเหนือของสนามบินดอนเมือง ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพือ่ พิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒ บริเวณจุดบรรจบของถนนสรงประภากับถนนเชิดวุฒากาศ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับเปลี่ยนขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๑-๑
เหตุผล ๑. รองรับการพัฒนาบริเวณสถานีขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)
๒. สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณจุดบรรจบของถนนสรงประภากับถนนเชิดวุฒากาศ ตามทีก่ รุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๓ บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แจ้งวัฒนะ)
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๑-๑
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๓
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๑-๑
(บางส่วน) ย.๓-๙ (บางส่วน) ย.๓-๑๙ (บางส่วน) ย.๓-๒๔ ย.๔-๒ (บางส่วน) ย.๔-๓ ย.๔-๔ ย.๔-๕
และ ย.๔-๗ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕
/-๓. เปลี่ยน...

- ๑๒ ๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๔-๒
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑
เหตุผล ๑. รองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและกิจการค้าและบริการบริเวณ
โดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จากโครงการขนส่งมวลชนระบบราง
สายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว
จะอยู่ภายใต้เขตปลอดภัยในการเดินอากาศแล้ว แต่บางส่วนอยู่ในบริเวณรัศมีการขึ้น-ลงของอากาศยาน
ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้ลดน้อยลง จึงมิควรสนับสนุน
ให้เกิดชุมชนที่มีความหนาแน่นสูงในบริเวณนี้
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แจ้งวัฒนะ) ยกเว้นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย.๕-3 (บางส่วน) ย.๕-5 ย.๕-7 ย.6-4 ให้เปลี่ยนเป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ไว้ตามผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๔ บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงถนนประชาชื่นต่อเนื่องกับถนนวงศ์สว่าง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยบริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ลดระดับความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยบริเวณนอกระยะ ๕๐๐ เมตร
จากถนนรัชดาภิเษก และปรับเปลี่ยนขอบเขตของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณ
หมายเลข ๓.๓ ดังนี้
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลข ย.๗-๓ และ ย.๕-๕ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๘
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๘-๑ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕ และ ย.7
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๑ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๘
๔. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๓ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓
เหตุผล ๑. รองรับการพัฒนาบริเวณสถานีขนส่งมวลชนระบบรางสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ)
และสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต)
๒. สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงถนนประชาชื่นต่อเนื่องกับถนนวงศ์สว่าง ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-บริเวณ...

- ๑๓ บริเวณที่ ๕ บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
บริเวณหมายเลข ย.๘-๒ บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องกับศูนย์คมนาคมพหลโยธิน เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก ย.๙
เหตุผล เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาที่ต่อเนื่องกับศูนย์คมนาคมพหลโยธินซึ่งได้กําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทพาณิชยกรรม (พ.๔) ประกอบกับมีการดําเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางสายสีน้ําเงิน (บางซื่อ-หัวลําโพง) และสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) และถนนโครงการในพื้นที่
โดยรอบ
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรมีการวางแผนรองรับ
ในการพัฒนาของพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อป้องกันปัญหาการจราจร
เช่น การสร้างทางคู่ขนาน หรือหาสถานที่สําหรับจอดรถยนต์ เนื่องจากในอนาคตพื้นที่บริเวณนี้ จะเป็น
จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนถึง ๓ เส้นทาง ซึ่งจะทําให้มีกิจกรรมและ
มีความหนาแน่นของประชาชนสูง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๖ บริเวณจุดบรรจบของถนนสายไหมกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
บริเวณหมายเลข ย.๓-๖ (บางส่วน) และ ย.๓-๑๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1
เหตุผล กระจายกิจกรรมการค้าและบริการที่อํานวยความสะดวกต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณจุดบรรจบของถนนสายไหมกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๗ บริเวณจุดบรรจบของถนนลาดปลาเค้ากับถนนรามอินทรา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม พ.๑ โดยปรับเปลี่ยนจากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๔-๘
(บางส่วน) และ ย.๔-๖ (บางส่วน)
เหตุผล ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสถานีขนส่งมวลชนระบบรางสายสีชมพู
(แคราย-มีนบุรี)
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ซึ่งเป็นพื้นที่ทางราชการทหารที่อยู่ติดกับบริเวณดังกล่าวขอให้ปรับเปลี่ยนจากที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ําเงิน) เป็นไม่กําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว
เนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ปรับเปลีย่ นตามกรรมสิทธิ์ที่ดิน
/-คณะกรรมการ...

- ๑๔ คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว ดังนี้
๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณจุดบรรจบของถนนลาดปลาเค้า
กับถนนรามอินทรา ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเสนอ
๒. เห็นชอบให้ระบุสีในเขตพื้นทีใ่ นราชการทหารในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) ไว้เป็นสีขาวตามข้อตกลงของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย
บริเวณที่ ๘ บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประเสริฐมนูกิจกับถนนเสนานิคม ๑
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
บริเวณหมายเลข ย.๔-๑๑ (บางส่วน) และ ย.๔-๑๔ (บางส่วน) ที่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประเสริฐมนูกิจ
กับถนนเสนานิคม ๑ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑
เหตุผล เป็นบริเวณที่มีความสะดวกในการเข้าถึงด้วยโครงข่ายถนนที่มีความกว้าง และ
มีการพัฒนาของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงควรเพิ่มบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและศักยภาพของพื้นที่ ประกอบกับที่ตั้งของพื้นที่
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงมีระยะที่ห่างออกไป
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประเสริฐมนูกิจกับถนนเสนานิคม ๑ ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๙ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดกับถนนโยธินพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
บริเวณหมายเลข ย.๔-๑๘ (บางส่วน) และ ย.๔-๒๐ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑
เหตุผล กระจายกิจกรรมการค้าและบริการที่อํานวยความสะดวกต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ที่มคี วามหนาแน่นเพิม่ ขึ้นในบริเวณดังกล่าว
ควรต้องพิจารณาด้วยว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรหรือไม่
๒. ควรมีมาตรการทางผังเมืองเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีโครงการ
ขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจราจร
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย เช่น การยกที่ดินบางส่วนด้านข้าง หรือด้านหลังให้เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อให้การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะทางเข้า-ออกมีความคล่องตัวมากขึ้น
๓. เนื่องจากในอนาคตกรุงเทพมหานครได้ถูกวางแผนให้พัฒนาเป็นเมืองที่ใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรางเป็นหลัก ดังนั้นควรต้องพิจารณาแนวทางการลดพื้นที่จอดรถสําหรับอาคารต่างๆ ที่อยู่
ในบริเวณรัศมีสถานีรถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้การขนส่งมวลชนสาธารณะดังกล่าวด้วย
๔. กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการควบคุมการจอดรถมิให้กีดขวางการจราจร
โดยเฉพาะในถนนซอยที่มีขนาดเขตทางเล็ก
/-ผู้แทน...

- ๑๕ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
๑. การวางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ใช้ระบบการขนส่งมวลชนระบบรางเป็นหลัก ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็น
สถานีรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีประชาชนและเกิดกิจกรรมที่มีความหนาแน่นสูงแห่งหนึ่ง
๒. แนวคิดการลดพื้นที่จอดรถยนต์สําหรับอาคารต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณรัศมีของสถานี
รถไฟฟ้าได้มีการนําไปหารือกับสํานักโยธา กรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจาก
ยังติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่ได้อํานาจไว้ ทั้งนี้ นอกจากกรุงเทพมหานคร จะมีแนวคิดในการลดพื้นที่จอดรถ
ข้างต้นแล้ว ยังได้มีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่จอดรถบริเวณสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทาง
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดกับถนนโยธินพัฒนา ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๐ บริเวณถนนรัชดาภิเษก จากบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถึงถนนลาดพร้าว และบริเวณถนนลาดพร้าวถึงซอยโชคชัย ๔
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลข ย.๖-๑๓ (บางส่วน) ย.๖-๑๔ (บางส่วน) และ ย.๖-๑๗ (บางส่วน) ในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากถนนรัชดาภิเษก เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๙
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลข ย.๖-๑๔ (บางส่วน) ย.๖-๑๕ และ ย.๖-๑๖ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
เหตุผล รองรับการพัฒนาซึ่งมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากระบบขนส่งมวลชนระบบราง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณถนนรัชดาภิเษก จากบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงถนนลาดพร้าว และบริเวณ
ถนนลาดพร้าวถึงซอยโชคชัย ๔ ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๑ บริเวณศูนย์ชมุ ชนชานเมืองมีนบุรี (ใหม่) และพืน้ ทีต่ ่อเนื่องบริเวณ กม.๘
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๔-๓ และ
ที่ดินประเภททีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๓-๔๘ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๓-๔๘
ย.๕-๑๑ และ ย.๕-๑๒ ในระยะ ๕๐๐ เมตร จากถนนรามอินทรา เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
ปานกลาง ย.๖
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๓-๓๘ (บางส่วน) ย.๓-๔๘ (บางส่วน) และ ย.๓-๔๙ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๔
/-เหตุผล...

- ๑๖ เหตุผล พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จากโครงการขนส่งมวลชนระบบราง
สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (ใหม่) และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ กม.๘ ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๒ บริเวณย่านพาณิชยกรรมมีนบุรี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข
ย.๖-๙ (บางส่วน) ย.๖-๑๑ ย.๖-๑๒ (บางส่วน) และ ย.๒-๘ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓
และ พ.2
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๒-๘ (บางส่วน) และ ย.๓-๕๔ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๖
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๓-๔๔ ย.๓-๔๕ และ ย.๓-๕๔ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๔
เหตุผล พัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จากโครงการขนส่งมวลชนระบบราง
สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีน้ําตาล (บางกะปิ-มีนบุรี)
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณย่านพาณิชยกรรมมีนบุรี ตามทีก่ รุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๓ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีหัวหมาก) และพื้นที่ต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๔-๓๔ (บางส่วน) ย.๔-๓๖ (บางส่วน) และ ย.๓-๗๐ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๔-๓๓ ย.๔-๓๔ (บางส่วน) ย.๔-๓๕ (บางส่วน) ย.๔-๓๖ (บางส่วน) ย.๔-๓๗ (บางส่วน) และ ย.๓-๗๐
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕
เหตุผล รองรับการพัฒนาบริเวณสถานีขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง (พญาไท-สุวรรณภูมิ)
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีหัวหมาก) และพื้นที่ต่อเนื่อง ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการ ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-บริเวณ...

- ๑๗ บริเวณที่ ๑๔ บริเวณพื้นที่ฟากตะวันออกของถนนเอกมัย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
บริเวณหมายเลข ย.๗-๕ และ ย.๗-๘ ในระยะ ๒๐๐ เมตร ฟากตะวันออกของถนนเอกมัย เป็นที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๙ เช่นเดียวกับบริเวณพื้นทีฟ่ ากตะวันตก
เหตุผล บริเวณถนนเอกมัยเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก นอกจากนี้ถนนเอกมัยยังเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนเพชรบุรี
และทางพิเศษศรีรัช จึงเป็นบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ฟากตะวันออกของถนนเอกมัย ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๕ บริเวณพาณิชยกรรมซอยอุดมสุข-บางนา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๑-๑๔
และ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย.๗-๑๗ (บางส่วน) และ ย.๗-๒๐
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลขย.๖-๔๕ (บางส่วน) และ ย.๖-๔๗ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลขย.๗-๑๖ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๖
เหตุผล รองรับการพัฒนาตามศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
(ส่วนต่อขยายอ่อนนุช-แบริ่ง) ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพาณิชยกรรมซอยอุดมสุข-บางนา ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๖ บริเวณศูนย์ชุมชนลาดกระบัง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ก.๑-๒๐ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๖-๑๙
เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม (ก.๑) ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์ชุมชนลาดกระบัง ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-บริเวณ...

- ๑๘ บริเวณที่ ๑๗ บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลข ย.๕-๑๔ (บางส่วน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข
ก.๑-๒๐ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-๔
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๔-๗
(บางส่วน) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๑-๒๐ (บางส่วน)
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕-๒๗
เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ตั้ง
สถานีลาดกระบัง ของรถไฟฟ้าสายสีแดง (พญาไท-สุวรรณภูมิ) เพื่อรองรับการพัฒนาในการเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มิควรให้เกิด
สิ่งปลูกสร้างหรือกิจกรรมที่กีดขวางเส้นทางการไหลของน้าํ ดังนั้นการกําหนดสถานีรถไฟฟ้าในบริเวณ
ดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางเบี่ยงน้ําอาจส่งผลให้เกิดการกีดขวางทางไหลของน้ําได้ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม
จะรับไปดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาหลักการและเหตุผลของการก่อสร้างสถานีในบริเวณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
๒. ในปัจจุบันกรมชลประทานร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) อยูร่ ะหว่างกําหนดแนวเส้นทางเบีย่ งน้ํา ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
จะสามารถนําข้อมูลมาปรับใช้ในการวางผังเมืองได้
๓. สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในเขตเส้นทางเบี่ยงน้ําซึ่งอาจกีดขวางทางไหลของน้ํา ควรมี
มาตรการหรือแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
๔. ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางไหลของน้ํา ดังนั้นการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใน
บริเวณนี้นอกจากจะกีดขวางทางไหลของน้ําแล้ว อาจผิดต่อหลักทางกฎหมายผังเมือง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง ยกเว้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-4 (บางส่วน) และ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.5-27 (บางส่วน) ให้เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม ไว้ตามผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๑๘ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากที่ดินประเภทอุตสาหกรรม บริเวณหมายเลข
อ.๒-๘ เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม อ.๑ ซึ่งมีข้อกําหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มสูงขึน้
เหตุผล นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีมีการประกอบกิจกรรมที่ตอ้ งใช้พื้นที่เพื่อเป็นส่วนแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงมีความจําเป็นต่อการใช้พื้นที่อาคารมากกว่ากิจกรรมของโรงงานที่ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ตามทีก่ รุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-บริเวณ...

- ๑๙ -

บริเวณที่ ๑๙ บริเวณชุมชนหนองจอก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข
ย.๕-๑ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑ และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๓
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๓-๓๖ (บางส่วน) และ ย.๓-๓๙ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๓-๗
(บางส่วน) ก.๓-๙ (บางส่วน) และ ก.๓-๑๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๓
เหตุผล เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองและสภาพการพัฒนา
ในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณชุมชนหนองจอก ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๐ บริเวณศูนย์บริการชุมชนในพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรม เขตหนองจอก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๔-๒
(บางส่วน) ก.๔-๓ และ ก.๔-๔ เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๕
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๓-๑๔
(บางส่วน) ก.๓-๑๕ (บางส่วน) ก.๓-๑๖ (บางส่วน) ก.๓-๑๘ (บางส่วน) ก.๓-๑๙ (บางส่วน) และ ก.๓-๒๕
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๕
เหตุผล ปรับเปลี่ยนตําแหน่งบริเวณศูนย์ชุมชนชนบทและเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพที่ตั้งของศูนย์ชุมชนซึ่งประกอบด้วยวัด โรงเรียน และศูนย์บริหารสาธารณสุข ฯลฯ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์บริการชุมชนในพืน้ ที่ชนบทและเกษตรกรรม เขตหนองจอก ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๑ บริเวณสถานีตลิ่งชันของโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง
(บางซื่อ-ตลิ่งชัน)
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๔-๒๕
(บางส่วน) ย.๔-๒๘ (บางส่วน) และที่ดินประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.๒-๒) บางส่วน เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-๓
/-๒. เปลี่ยน...

- ๒๐ ๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๑-๑๑
และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๔-๒๕ (บางส่วน) และ ย.๔-๒๘ (บางส่วน)
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๖ และ ย.๗
เหตุผล เป็นบริเวณที่ได้กําหนดให้มีบทบาทเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน เพื่อรองรับ
การพัฒนาของสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในช่วงการเกิดมหาอุทกภัยที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนีไ้ ด้รบั ผลกระทบสูงจึงมิควรสนับสนุน
ให้มีการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่กีดขวางเส้นทางการไหลของน้ํา
๒. แนวถนนที่มีการกีดขวางทางไหลของน้ําควรออกแบบให้ระดับต่ํากว่าพื้นที่โดยรอบ
หรือก่อสร้างเป็นทางยกระดับเพื่อจะได้ไม่กีดขวางเส้นทางการไหลของน้ํา แต่อย่างไรก็ตามถนนที่กีดขวาง
การไหลของน้ํา นอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดน้ําท่วมแล้วอาจเป็นการป้องกันน้ําในการเข้าท่วมพื้นที่เมืองได้เช่นกัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณสถานีตลิ่งชันของโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ยกเว้นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-๓ (บางส่วน) ให้เปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ไว้ตามผังเมืองรวมฉบับเดิมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๒ บริเวณย่านพาณิชยกรรมปิน่ เกล้า
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับเปลี่ยนขอบเขตและลดขนาดพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม โดยเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข
พ.๓-๘ (บางส่วน) และ พ.๓-๙ (บางส่วน) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๘
เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ระบบราง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณย่านพาณิชยกรรมปิ่นเกล้า ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๓ บริเวณย่านพาณิชยกรรมพรานนกและถนนจรัญสนิทวงศ์
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. ปรับเปลี่ยนขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข
พ.๓-๑๖ ให้อยู่ในแนวเขตการให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางสายสีน้ําเงิน
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ในระยะ ๕๐๐ เมตร
ทางฟากตะวันตกของถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณหมายเลข ย.๘-๘ ย.๘-๙ ย.๘-๑๒ และ ย.๘-๑๓
เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๙
/-เหตุผล...

- ๒๑ เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จาก
โครงการขนส่งมวลชนระบบรางสายสีน้ําเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ)
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณย่านพาณิชยกรรมพรานนกและถนนจรัญสนิทวงศ์ ตามทีก่ รุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๔ บริเวณคลองชักพระ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๘-๔ ย.๙-๑๐ ย.๙-๑๖ และ ย.๙-๑๗ บริเวณนอกระยะ ๕๐๐ เมตร ทางฟากตะวันตกของถนนจรัญสนิทวงศ์
และ ย.๙-๑๐ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๘-๘ ย.๘-๙ ย.๘-๑๒ และ ย.๘-๑๓ บริเวณนอกระยะ ๕๐๐ เมตร ทางฟากตะวันตกของถนนจรัญสนิทวงศ์
และเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๖
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๒๓ (บางส่วน) และ ย.๙-๒๖ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๘
เหตุผล ลดระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งมีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงจาก
ถนนสายหลัก
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณคลองชักพระ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๕ บริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯ ด้านใต้ (เดิม) ย่านวงเวียนใหญ่ และ
พืน้ ทีต่ ่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๓-๒๓
และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข ย.๑๐-๘ (บางส่วน) ย.๑๐-๑๒ (บางส่วน) ย.๑๐-๑๔
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๔
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม บริเวณหมายเลข พ.๔-๘
เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓ และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๙
๓. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๑๐-๑๑ ย.๑๐-๑๒ และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย.๗-๑๐ เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๙
/-๔. เปลี่ยน...

- ๒๒ ๔. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๓๕ ย.๑๐-๘ (บางส่วน) และ ย.๑๐-๑๔ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.๘
๕. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๓๗ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
เหตุผล ๑. การยกเลิกโครงการศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯ ด้านใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล
๒. การพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมรอง บริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งมีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากการเป็นจุดเปลีย่ นถ่ายของระบบขนส่งมวลชนระบบราง ๓ สาย ได้แก่ สายสีเขียว
(ส่วนต่อขยายสะพานตากสิน-บางหว้า) สายสีแดง (หัวลําโพง-มหาชัย) และสายสีม่วง (บางใหญ่-สุขสวัสดิ์)
๓. ความจําเป็นในการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมกลางรอง เพื่อเป็นย่านการค้า
การบริการ และแหล่งงานของกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯ ด้านใต้ (เดิม) ย่านวงเวียนใหญ่ และพื้นทีต่ ่อเนื่อง ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๖ บริเวณพืน้ ทีร่ ะหว่างถนนกัลปพฤกษ์กบั ถนนเอกชัย เขตจอมทอง
และเขตบางบอน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๓-๙๘ (บางส่วน) ย.๔-๔๒ และ ย.๔-๔๓ เป็นทีด่ ินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง ย๖
เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาถนนสายหลัก
(ถนนกัลปพฤกษ์)
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ระหว่างถนนกัลปพฤกษ์กบั ถนนเอกชัย เขตจอมทอง และเขตบางบอน ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๗ บริเวณถนนราษฎร์บรู ณะ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนจอมทอง
และเขตราษฎร์บูรณะ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๘-๒๑ ย.๙-๓๖ ย.๙-๓๗ ย.๙-๔๐ และ ย.๙-๔๑ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข
ย.๙-๔๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๓ และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๗
/-เหตุผล...

- ๒๓ เหตุผล ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
ซึ่งมีข้อจํากัดของโครงข่ายถนนที่มีขนาดเล็ก
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๘ บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมือง ถนนพระรามที่ ๒
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลีย่ นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
บริเวณหมายเลข ย.๔-๑๑ และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข ย.๖-๔๓ (บางส่วน)
ย.๖-๔๖ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒
เหตุผล เป็นย่านพาณิชยกรรมบนถนนพระรามที่ ๒ ทีม่ ีบทบาทเหมาะสมต่อการเป็น
ศูนย์ชุมชนชานเมือง และจําเป็นต่อการปรับเปลี่ยนขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมือง ถนนพระรามที่ ๒ ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๒๙ บริเวณถนนประชาอุทิศ เขตทุง่ ครุ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข ย.๓-๑๐๔ (บางส่วน) ย.๓-๑๐๕ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย๖
เหตุผล เป็นพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาค่อนข้างหนาแน่นและอยู่ตอ่ เนื่องกับบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ
ของจังหวัดสมุทรปราการ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๓๐ บริเวณศูนย์ชุมชนชนบทและเกษตรกรรม เขตทวีวฒ
ั นา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๔-๕
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๔
/-๒. เปลี่ยน...

- ๒๔ ๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๓-๓๐
(บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๕
เหตุผล ปรับเปลี่ยนตําแหน่งบริเวณศูนย์ชุมชนชนบทและเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพที่ตั้งในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์ชุมชนชนบทและเกษตรกรรม เขตทวีวัฒนา ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๓๑ บริเวณรอบศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนหนองแขม
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณ
หมายเลข ย.๕-๑๙ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณหมายเลข
ย.๔-๓๘ (บางส่วน) และ ย.๔-๔๑ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.๕
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณรอบศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนหนองแขม ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๓๒ บริเวณพืน้ ทีด่ ้านตะวันตกและด้านใต้ของถนนกาญจนาภิเษก
(ตะวันตก) ในเขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๔-๘ ก.๔-๙ และ ก.๔-๑๐ ที่อยู่ในระยะ ๕๐๐ เมตร ทางฟาก
ตะวันตก ของถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.๒
เหตุผล เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาเนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง
ประกอบกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันเป็นย่านที่อยู่อาศัย
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกและด้านใต้ของถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ตามที่กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-บริเวณ...

- ๒๕ บริเวณที่ ๓๓ บริเวณศูนย์บริการชุมชนในพืน้ ที่ชนบทและเกษตรกรรมในเขตบางขุนเทียน
(วัดหัวกระบือ) และเขตทุ่งครุ (วัดบัวผัน)
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข
ก.๔-๑๑ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๔ โดยให้คงพื้นที่ศูนย์ชุมชนชนบท
และเกษตรกรรมอยู่บริเวณโดยรอบวัดหัวกระบือ
๒. เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข
ก.๔-๑๒ (บางส่วน) เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๔ โดยลดขอบเขตพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของ
คลองรางแม่น้ํา แต่ขยายขอบเขตพื้นที่ไปฝั่งตะวันออกของคลองรางแม่น้ําในเขตทุ่งครุ
เหตุผล พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีความสะดวกในการเข้าถึงด้วยโครงการถนนวงแหวน
กาญจนาภิเษก แต่เมื่อได้ดาํ เนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว มีลักษณะเป็นถนนยกระดับและไม่มีถนนคู่ขนาน
ทางฟากใต้ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าว
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณศูนย์บริการชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในเขตบางขุนเทียน (วัดหัวกระบือ) และเขตทุ่งครุ
(วัดบัวผัน) ตามที่กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง เสนอ
บริเวณที่ ๓๔ บริเวณด้านใต้ของคลองเชิงตาแพถึงชายทะเลบางขุนเทียน
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลีย่ นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม บริเวณหมายเลข ก.๓-๔๗ และ ก.๓-๔๘ เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.๓
เหตุผล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และสภาพดิน
เป็นดินเลนจึงมีอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินสูง ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวได้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนในแขวงแสมดํา
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และแขวงทุง่ ครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อประโยชน์
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และควบคุมการพัฒนาที่จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ พืน้ ที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่วางไข่ของสัตว์น้ํา มีการทํานากุ้งและกระชังปลา รวมทั้ง
เป็นพื้นที่น้ํากัดเซาะ ตลิ่งพัง และการยกตัวของระดับน้ํา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่มากเกินไป
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณด้านใต้ของคลองเชิงตาแพถึงชายทะเลบางขุนเทียน ตามทีก่ รุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
และคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
/-เมื่อคณะกรรมการ...

- ๒๖ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินครบ
ทั้ง 34 บริเวณ ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอแล้ว จากนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาในภาพรวมและหารือกัน
ในหลายประเด็น โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ควรมีมาตรฐานในการ
ดําเนินการทางผังเมือง ดังนี้
(ก) ควรมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด
(ข) ควรให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนว่าบริเวณใดเป็นพื้นที่ทางเบี่ยงน้ํา
(ค) ควรลด FAR ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
เพื่อมิให้เกิดการก่อสร้างที่อาจกีดขวางการไหลของน้ํา
๒. ควรมีมาตรการทางผังเมืองเพื่อชี้นําพื้นที่ในการพัฒนาโดยเฉพาะในบริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟ้าว่าในแต่ละบริเวณมีศักยภาพเป็นอย่างไร
๓. การวางผังเมืองกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครควรต้องหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑลโดยรอบเนื่องจากพื้นที่เมืองเชื่อมต่อกัน เพื่อวางแผนให้เกิดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบด้วย
๔. ควรพิจารณาวางแผนกําหนดสถานีขนส่งหลักและจุดขนถ่ายสินค้าในเมืองให้เป็นระบบ
เพื่อป้องกันปัญหาด้านการจราจร
๕. นอกจากการวางแผนระบบคมนาคมขนส่งทางบกแล้ว กรุงเทพมหานครควรพิจารณา
และพัฒนาศักยภาพของระบบคมนาคมทางน้าํ ด้วยว่าจะสามารถนํามาเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนหลักและ
แก้ปัญหาการจราจรได้อย่างไร
6. การกําหนดพื้นที่ในราชการทหารที่อยู่ในบริเวณวางผังเมืองรวมให้เป็นสีขาวนั้น
เป็นการกําหนดประเภทตามเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งขัดกับหลักทางผังเมืองที่กําหนดประเภทตามการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้งการกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่การวางผังให้ครบถ้วนเป็นสิ่งที่สมควร
ดําเนินการ แต่ทั้งนี้อาจยกเว้นพื้นที่ในราชการทหาร เนื่องจากดําเนินการสํารวจได้ยากและเหตุผล
ด้านความมั่นคงของประเทศ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ชี้แจง
รายละเอียด ดังนี้
๑. โดยหลักการทางผังเมืองแล้วจะวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ระยะยาวถึง ๒๐ ปี
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในครั้งนี้ส่วนใหญ่มิได้เป็นการปรับเปลี่ยนภายหลังจากข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนที่ได้กําหนดไว้
๒. กรุงเทพมหานครได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดในเขตปริมณฑลเพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางผังในครั้งนี้ด้วยแล้ว
3. การกําหนดพื้นที่ในราชการทหารที่อยู่ในบริเวณวางผังเมืองรวมให้เป็นสีขาวนั้นเกิด
จากข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ได้นําไปใช้กับผังเมืองรวมทั่วประเทศ ทั้งนี้ในข้อ ๓ ของร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ได้บัญญัติไว้ว่า กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่เขตพระราชฐานและ
/-พื้นที่...

- ๒๗ พื้นที่ท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์แก่ราชการทหาร ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วไม่ส่งผลกระทบถึงแม้ว่า
จะมีการกําหนดสีไว้แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเป็นเขตทหารก็จะไม่ใช้บังคับในพื้นที่นั้น
4. ในอดีตอาจไม่สามารถทําการสํารวจขอบเขตที่แน่ชัดในเขตพื้นที่ในราชการทหารได้
จึงกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ดินข้างเคียงไว้ แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลที่มี
ความพร้อมมากขึ้นจึงสามารถกําหนดเขตพื้นที่ในราชการทหารได้มีความถูกต้องเม่นยํามากยิ่งขึ้นและเมื่อ
ทราบแน่ชัดแล้วก็จะเปลี่ยนบริเวณนั้นเป็นสีขาวตามข้อตกลงที่ได้ทาํ ไว้กับกระทรวงกลาโหม
๕. หากกําหนดพื้นที่ในราชการทหารให้เป็นสีน้ําเงินนั้นอาจส่งผลให้การดําเนินการ
วางผังให้ล่าช้าไปเนื่องจากจะต้องมีข้อทักท้วงจากกระทรวงกลาโหมหรือคําร้องจากผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้เวลาในชี้แจงและทําความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
6. พื้นที่สีขาวนอกจากจะเป็นสีในเขตพื้นที่ในราชการทหารแล้ว ยังหมายถึงพื้นที่
เปิดโล่งด้วย ซึ่งเป็นการกําหนดให้สอดคล้องกับแผนผังแสดงที่โล่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าทีพ่ นั ตรี อดิศกั ดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า สําหรับการปรับปรุงข้อกําหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) นี้ได้มกี ารปรับเปลี่ยน
ในสาระสําคัญหลายประการ และส่วนหนึ่งเป็นการกําหนดขนาดของอาคารที่อยูใ่ นเขตทางที่มีขนาดแตกต่างกัน
ซึ่งคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองได้พิจารณาข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวแล้ว
พบว่า มีประเด็นที่ควรจะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ให้แก้ไขข้อกําหนด ข้อ 10 ที่ดินประเภท ย.3 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง (๑๑)
จากที่กําหนดว่า“การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......” เป็น “การอยู่อาศัยประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตงั้ อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า
๓๐ เมตร ......”เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมือง (นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร) ในฐานะอนุกรรมการผังเมือง
เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ได้ให้เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดดังกล่าวว่า จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความสามารถในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ขึ้นกับความกว้างของขนาดถนนต่างๆ ซึ่งตามข้อกําหนดของ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 3) ได้จํากัดขนาดของอาคารโดยจะต้องอยู่ติดถนนที่มีเขตทาง
กว้างขึ้น ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้ ประกอบกับขนาดถนนในปัจจุบันส่วนใหญ่มีขนาดเขต
ทางไม่ถึง ตามข้อกําหนดใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอแก้ไข
ข้อกําหนด
ให้กลับไปใช้ตามข้อกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับเดิม ปี พ.ศ.2549
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ให้เหตุผลในการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดจากผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าในข้อกําหนดตามผังเมืองเดิมนั้นได้กําหนดเงื่อนไขกับประเภทอาคาร
ซึ่งกําหนดไว้คือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ กับเงื่อนไขเขตทางของถนน
/-ขนาดเขตทาง...

- ๒๘ ขนาดเขตทาง 10 เมตร 16 เมตร และ 30 เมตร แต่จากการประเมินผลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วพบว่าจะเกิดปัญหาในด้านการวินิจฉัยข้อกฎหมาย รวมทั้งได้มีการศึกษา
หาวิธีการที่มีความเหมาะสมในการควบคุมทางผังเมือง โดยหลักการที่ถูกต้องควรใช้เกณฑ์ของขนาดอาคารคือ
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 2,000 ตารางเมตร 5,000 ตารางเมตร 10,000 ตารางเมตร และมากกว่า
10,000 ตารางเมตร รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนขนาดเขตทางเล็กที่สดุ จาก 10 เมตร เป็น 12 เมตร
ตามมาตรฐานขนาดเขตทาง ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลง
ส่วนหนึ่งทําให้มีผลกระทบกับสิทธิที่ประชาชนเคยได้อยู่เดิม กล่าวคืออาจจะสร้างอาคารได้ขนาดเล็กลง แต่ทั้งนี้
จะทําให้อาคารมีการกระจายตัวในบริเวณเดียวกันมากขึ้น
การปรับเปลีย่ นขนาดของอาคารให้มคี วามเหมาะสมกับความหนาแน่นกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินและมีการกําหนดเงื่อนไขกับความกว้างของถนน เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยจํานวนห้อง
ต่อพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นมาก จึงได้คาํ นึงถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทางเท้าที่ได้
มาตรฐาน ดังนั้น หากต้องการพัฒนาอาคารที่ขนาดใหญ่ขนึ้ ก็ควรจะตั้งอยู่บริเวณถนนทีม่ ีขนาดเขตทางกว้างขึ้น
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การก่อสร้างอาคารตามข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2549
ถึงแม้ว่าอาคารขนาดใหญ่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร หรือสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือไม่เกิน 8 ชั้น ก็อยูใ่ นเงื่อนไข
ที่ต้องทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยูแ่ ล้ว ซึ่งมีการสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารชุด รวมทั้งจะต้องมีเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจะกําหนดให้มีทจี่ อดรถประมาณ
20-30 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนห้อง ซึ่งไม่พอเพียงทําให้มีการจอดรถในที่สาธารณะและเกิดปัญหาจราจร
รวมทั้งยังมีข้อกําหนดอื่นในพื้นที่สีเขียวที่ต้องกําหนดให้มีจํานวนต้นไม้ที่มีสัดส่วนกับพื้นที่เพื่อลดปัญหาโลกร้อนอีก
2. การกําหนดข้อกําหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
เป็นการรอนสิทธิ์ของประชาชน ทําให้มูลค่าของทรัพย์สินลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของภาคเอกชน
3. เนื่องจากข้อกําหนดที่กําหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ค่อนข้างซับซ้อนและมีข้อจํากัด ประกอบกับระยะเวลาการปรับปรุงผังที่มีค่อนข้างจํากัด ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้กลับไปใช้ข้อกําหนดเดิมของผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ.2549 เพื่อจะได้มีการศึกษาในรายละเอียดก่อน
แล้วค่อยนําประเด็นดังกล่าวมาแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขข้อกําหนดดังกล่าวตามที่
อนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ 2 ให้แก้ไขข้อกําหนด ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย.๔ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่
ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน (๑๑) ข้อ (ก) จากที่กําหนดว่า “การอยู่อาศัยประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
/-ที่ตั้งอยู่...

- ๒๙ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......” เป็น “การอยู่อาศัยประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะ ทีม่ ีขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ......” เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดผังเมืองรวม
ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2549
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงเหตุผลการปรับแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาต
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ติดกับถนนที่มีขนาดเขตทาง 10 เมตร จากผังฉบับเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นจะปรับปรุงผังเมืองให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นเมืองต้นแบบ ในการพัฒนา
เมืองในอนาคต หากอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร ในบริเวณถนนที่มีความกว้าง
เขตทาง 10 เมตร จะส่งผลให้ระบบต่างๆของเมืองไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และการดับเพลิงจะปฏิบัติได้ไม่สะดวก กรุงเทพมหานคร จึงได้ปรับแก้จากเขตทาง 10 เมตร เป็น 12
เมตร เพื่อให้เมืองดียิ่งขึ้นมีความสะดวกและความน่าอยู่มากขึ้น
การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เป็นผลจากการประเมินผลผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้มีคําร้องด้านผลกระทบ
จากการก่อสร้างอาคารสูง ในถนนซอยเข้ามาเป็นจํานวนมาก ทั้งในเรื่องการจอดรถในบริเวณที่สาธารณะ
การสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ การระบายน้ําของอาคารขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงได้นําข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน มาประมวลเพื่อหาทางแก้ไข ทั้งนี้ในกรณีถนนที่มีเขตทาง 10 เมตร ที่มีอยู่นี้ จะได้มี
การพิจารณาขยายเขตทางอีกถึง 80 สายทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้
โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าในระยะ 500 เมตร นอกจากนั้น ได้พยายามส่งเสริมให้เมืองเป็นลักษณะ
เมืองกระชับ ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะระบบราง รวมถึงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าให้มีศักยภาพและส่งเสริมให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การพิจารณาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ในครั้งนี้ ควรพิจารณา
ทั้งในภาพรวมและภาพย่อย ซึ่งในภาพรวมนั้น ได้มีความพยายามในการรักษาพื้นที่ทางน้ําไหล ในขณะที่
ประชากรในกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปีความต้องการที่อยูอ่ าศัยจึงเพิ่มขึน้ ตามไปด้วย แต่ข้อกําหนด
ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จะจํากัดการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นได้ลดลง
2. เนื่องจากพื้นที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ถูกจํากัดด้วยพื้นที่
ทางน้ําไหลทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นพื้นที่อยู่อาศัยจึงอยู่บริเวณ
พื้นที่เมืองชั้นใน รวมทั้งจะมีการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง ประชากรควรต้องมีความ
หนาแน่นถึงจะคุ้มค่ากับการทําระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ประกอบกับราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราคา
สูงมาก ดังนั้น การควบคุมการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารให้มีขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จะทําให้ไม่ได้
รับความสนใจจากผู้ลงทุน เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครถนนส่วนใหญ่
จะมีขนาดเขตทางกว้างไม่ถึง 12 เมตร
/-3. ถนน...

- ๓๐ 3. ถนนส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดเขตทางกว้างไม่ถึง 1๒ เมตร
มีจํานวนน้อย นอกจากในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร ดังนั้นถ้าประกาศบังคับใช้บังคับข้อกําหนดตามร่างผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) แล้วก็จะไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย หรือปานกลางได้ โดยโดยเฉพาะในบริเวณถนนสุขุมวิท จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว หรือทาวเฮ้าส์ ส่งผลให้บริเวณพื้นที่เมืองชั้นในที่มีราคาแพงเกิดการประโยชน์ที่ดินที่ไม่คุ้มค่า
4. การอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณถนนที่มีเขตทางขนาด 10 เมตร
จะทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นมากขึ้น อาจมีปัญหาด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภัย หรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เพียงพอ
5. การจัดทําผังเมืองรวม จะได้มีการวางแผนพัฒนาในระยะยาวไว้ถึง 20 ปี ซึ่งเป็น
การชี้นําการพัฒนาแก่ประชาชนไปแล้ว ดังนั้น การปรับข้อกําหนดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
เช่นนี้ ควรให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมและปรับตัว และเพื่อให้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงควรใช้ข้อกําหนดเดิมไปก่อน
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดดังกล่าว
ตามที่อนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ 3 ให้แก้ไขข้อกําหนด ข้อ ๑๑ ทีด่ ินประเภท ย.๕ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับ
เขตเมืองชั้นใน (๑๑) ข้อ (ก) จากที่กําหนดว่า“การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยูร่ ิมถนนสาธารณะ ที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......”
เป็น “การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ทีม่ ีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ......” เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนด ข้อ ๑๑
ที่ดินประเภท ย.๕ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ 4 ให้แก้ไขข้อกําหนด ข้อ ๑๓ ทีด่ ินประเภท ย.๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน เขตอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม (๑๑) ข้อ (ก) จากที่กาํ หนดว่า“การอยู่อาศัยทีม่ ีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......”
เป็น “การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ทีม่ ีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ......” เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนด ข้อ ๑๓
ที่ดินประเภท ย.๖ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองเสนอ
/-ประเด็น...

- ๓๑ ประเด็นที่ 5 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๑๑) ของที่ดินประเภท ย.๘ ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริม
และดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ออกทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๑๑)
ของที่ดินประเภท ย.๘ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ 6 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท ย.๙ ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขต
การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ออกทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙)
ของที่ดินประเภท ย.๙ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองเสนอ
ประเด็นที่ 7 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท ย.๑๐ ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่อง
กับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ออกทั้งหมด เนือ่ งจาก
ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙)
ของที่ดินประเภท ย.๑๐ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองเสนอ
สําหรับคําร้องขอแก้ไขข้อกําหนดประเด็นที่ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จะเป็นการขอแก้ไข
ข้อกําหนดของพื้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ 8 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท พ.๑ ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรมชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและ
การบริการที่อํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนในบริเวณที่อยู่อาศัยชานเมือง
ออกทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
ประเด็นที่ 9 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท พ.2 ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่ง
งานของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณเขตชานเมือง ออกทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนด
ของผังเมืองรวมฉบับเดิม
ประเด็นที่ 10 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท พ.3 ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ออกทั้งหมด เนื่องจาก
ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
/-ประเด็น...

- ๓๒ ประเด็นที่ 11 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท พ.4 ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ ในบริเวณโดยรอบศูนย์คมนาคมของระบบขนส่งมวลชนออก
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
ประเด็นที่ 12 ให้ตัดข้อห้ามในข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภท พ.5 ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออก
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดของผังเมืองรวมฉบับเดิม
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงเหตุผลที่มีการเพิ่มเติมข้อกําหนดดังกล่าวว่า
เนื่องจากการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมจะมีความแตกต่างกับเชิงที่อยู่อาศัย เพราะที่อยู่อาศัยจะมี
พื้นที่บริเวณกว้างมาก ในขณะที่พื้นที่พาณิชกรรมมีอยู่น้อย ดังนั้นในหลักการจึงไม่ส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัย
ที่มีขนาดใหญ่เข้าไปปะปน ซึ่งจะทําให้การใช้พื้นที่มีความขัดแย้งกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมการ
กระจายตัวของพาณิชยกรรม จึงกําหนดความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน เป็น พ.๑ – พ.๕
โดย พ.๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรมชุมชน พ.๒ และ พ.๓ กําหนดให้เป็นศูนย์รวม
ชานเมือง และส่งเสริมการขนส่งระบบรางใน ๔ บริเวณ ส่วน พ.๔ และ พ.๕ จะเป็นพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมืองที่มีโครงการขนาดใหญ่ ของการรถไฟเป็นหลัก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ พ.๔ จะอยู่ใน
ย่านฝั่งธนบุรี พ.๕ จะอยู่ในเขตกลางเมือง เช่น ย่านสาทร บริเวณดังกล่าวจะมีถนนขนาดใหญ่อยู่แล้ว
ทําให้สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ในเขตทาง ๑๖ เมตร และ ๓๐ เมตร รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า
ในรัศมี ๕๐๐ เมตร
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในต่างประเทศพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมจะเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเดียวไม่ใช่ลักษณะแบบผสม โดยจะกําหนดให้ที่อยู่อาศัยอยู่ห่างจากย่านพาณิชยกรรมในพื้นที่
เมืองชั้นใน เนื่องจากพื้นที่พาณิชยกรรมมีน้อยจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่คุ้มค่า
๒. หากกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นลักษณะการใช้ประเภทเดียวโดยไม่ให้มีที่อยู่
อาศัยปะปน จะส่งผลให้ไม่มีประชากรอยู่อาศัยในพื้นที่เมืองชั้นในเวลากลางคืน จึงเป็นการใช้ประโยชน์
พื้นที่ไม่คุ้มค่าเต็มศักยภาพของสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
๓. เนื่องจากที่ดินบริเวณ พ.๔ และ พ.๕ มีราคาสูง ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งการกําหนดว่าอาคารที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
จะต้องติดกับขนาดเขตทางไม่ต่ํากว่า ๑๖ ม. นั้นจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ไม่ได้เต็มที่
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบดังนี้
๑. ให้คงข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๑ พ.๒ และ พ.๓
ตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ
๒. ให้ตัดข้อกําหนด (๙) ของที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๔ และ พ๕
ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมืองเสนอ
/-ผู้อํานวยการ...

- ๓๓ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผังเมือง (ว่าทีพ่ ันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
รายงานว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อกําหนดในประเด็นอื่นๆ นัน้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง ได้มีการหารือและมีข้อคิดเห็นนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองสรุป ดังนี้
๑. การวัดระยะจากสถานีรถไฟฟ้า ให้ยึดจากชานชาลาสถานีเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องเป็น
สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้วเท่านั้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้จัดทําคู่มือเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ่อไป
2. ข้อกําหนดและมาตรการในเรื่อง พื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ให้ตัด
ข้อกําหนด (ข) พื้นที่น้ําซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของพื้นที่ว่าง และมีพื้นที่สวนหลังคา
หรือสวนผนังไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของพื้นที่ทั้งหมด ในกรณีที่เป็นสวนหลังคาต้องมีพื้นที่เป็นสองเท่าของ
พื้นที่น้ําซึมผ่านได้ ในระดับพื้นดิน หรือกรณีเป็นสวนผนัง ต้องมีพื้นที่เป็นสามเท่าของพื้นที่น้ําซึมผ่านได้ใน
ระดับพื้นดิน ทั้งนี้ พื้นที่สวนหลังคาให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อ
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือความสูงของอาคาร เนือ่ งจากจะมีปญ
ั หาในการนําไปปฏิบัติโดยขอให้มี
การศึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน และอาจนําไปเพิ่มในการปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป หรือหลังจากที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
3. เรื่องมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right
หรือ TDR) ที่ประชุมเห็นควรให้ตัดมาตรการดังกล่าวออก เนื่องจากเป็นมาตรการใหม่ และจะมีปญ
ั หา
ในการนําไปปฏิบัติ จึงขอให้มีการศึกษาให้ชัดเจน โดยอาจนําไปเพิ่มไว้ในการปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป หรือหลังจากได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม
4. เรื่องการกําหนดค่า FAR ในพื้นที่สีเขียวเท่ากับ ๒ ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดลง
เพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่สีเขียวได้
คณะกรรมการผังเมืองมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การวัดระยะจากสถานีรถไฟฟ้าโดยยึดจากชานชาลาสถานีเป็นหลัก จะต้องกําหนด
ให้ชัดเจนว่าจากจุดใดเพื่อมิให้ประชาชนสับสนในทางปฏิบัติ
2. ในประเด็นข้อกําหนดเรื่องมาตรการการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of
Development Right หรือ TDR) และการกําหนดพื้นที่สวนหลังคาและพื้นที่สวนผนังเป็นมาตรการทีค่ วร
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้จริง แต่ทงั้ นี้เนื่องจากกรอบระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) นี้มีจํากัด มาตรการใดที่จะมีปญ
ั หาในการนําไปปฏิบัติขอให้มีการศึกษา
และวิเคราะห์แนวทาง การปฏิบัติให้ชัดเจนก่อนนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา อย่างไรก็ตามขอให้
กรุงเทพมหานครศึกษาและพัฒนาข้อกําหนดดังกล่าวนี้ต่อไปและอาจนํามาปรับใช้หรือไปเพิ่มในการปรับปรุง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป หรือหลังจากที่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว ตามมาตรา
๒๖ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณาด้านผังเมืองเสนอ
/-มติที่ประชุม...

- ๓๔ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
โดยให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังเมืองไปปรับปรุงแก้ไข
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.1 บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แจ้งวัฒนะ)
ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยกเว้น ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง บริเวณหมายเลข
ย.๕-3 (บางส่วน) ย.๕-5 ย.๕-7 และ ย.6-4 ให้คงเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ไว้ตาม
ผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
1.2 บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ยกเว้น ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-4 (บางส่วน) และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ย.5-27 (บางส่วน) ให้คงเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ไว้ตามผังเมืองรวมฉบับเดิม
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
1.3 บริเวณสถานีตลิ่งชันของโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง
(บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยกเว้นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.๒-๓
(บางส่วน) ให้คงเป็นที่ดินประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม ไว้ตามผังเมืองรวมฉบับเดิม ปี พ.ศ.๒๕๔๙
ตามที่คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เสนอ
1.4 เมื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ในราชการทหารแน่ชัดแล้ว
ให้ไม่กําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว
2. ด้านข้อกําหนดและมาตรการ
2.1 ข้อ 10 ที่ดินประเภท ย.3 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง ให้แก้ไขข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อ (๑๑) จาก “การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......” เป็น “การอยู่อาศัยประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นทีอ่ าคารรวมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวม
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ......”
2.๒ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย.๔ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อดํารงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบ
ขนส่งมวลชน ให้แก้ไขข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ (๑๑) (ก) จาก“การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......” เป็น “การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่
อาคารรวมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มี
ขนาดเขตทาง ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ......”
2.3 ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย.๕ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ให้แก้ไข
ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ (๑๑) (ก) จาก “การอยู่อาศัยที่มีพนื้ ที่อาคารรวมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
/-แต่ไม่เกิน...

- ๓๕ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่รมิ ถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......”
เป็น “การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะทีม่ ีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ......”
2.๔. ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย.๖ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน เขตอุตสาหกรรม และ
นิคมอุตสาหกรรม ให้แก้ไขข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ (๑๑) (ก) จาก “การอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารรวม
เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ......” เป็น “การอยู่อาศัยทีม่ ีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะ ที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ......”
2.5 ข้อ 15 ที่ดินประเภท ย.๘ ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นมากทีม่ ีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดํารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ให้ตัดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน “(๑๑) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่
อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร
หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ออก
2.๖ ข้อ 16 ที่ดินประเภท ย.๙ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากทีม่ ีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ให้ตัดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน “(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มพี ื้นที่อาคารรวมเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ต้งั อยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มขี นาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่
ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ออก
2.๗ ข้อ 17 ที่ดินประเภท ย.๑๐ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง และในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ให้ตัดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
“(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตงั้ อยู่
ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ออก
2.๘ ข้อ 21 ที่ดินประเภท พ.4 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ
และนันทนาการ ในบริเวณโดยรอบศูนย์คมนาคมของระบบขนส่งมวลชน ให้ตัดข้อห้ามการใช้ประโยชน์
ที่ดิน “(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพนื้ ที่อาคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร
จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ออก
2.๙ ข้อ 22 ที่ดินประเภท พ.5 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ
และนันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ตัดข้อห้ามการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
“(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นทีอ่ าคารรวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาธารณะ ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ออก
/-2.10 ตัด...

- ๓๖ 2.10 ตัดข้อกําหนดในมาตรการเรื่องพื้นที่น้ําซึมผ่าน (ข) “พื้นที่น้ําซึมผ่านได้
เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของพื้นที่ว่าง และมีพื้นที่สวนหลังคาหรือสวนผนังไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ว่าง ในกรณีที่เป็นสวนหลังคาต้องมีพื้นที่เป็นสองเท่าของพื้นที่น้ําซึมผ่านได้ในระดับพื้นดิน
หรือกรณีที่เป็นสวนผนังต้องมีพื้นที่เป็นสามเท่าของพื้นที่น้ําซึมผ่านได้ในระดับพื้นดิน ทั้งนี้ พื้นที่สวนหลังคา
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามาพิจารณาอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินหรือความสูงของอาคาร” ออก
2.11 ตัดข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการโอนสิทธิการพัฒนาออกทั้งหมด
2.12 การวัดระยะจากสถานีรถไฟฟ้าให้ยึดจากชานชาลาสถานีเป็นหลัก
เมื่อกรุงเทพมหานครดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการผังเมืองดังกล่าว
แล้วให้ดําเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
กรุงเทพมหานครอาจประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบในรายละเอียดโดยไม่เป็น
การเปลี่ยนแปลงหลักการตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ก่อนดําเนินการต่อไปด้วยก็ได้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผังเมือง และ
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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