ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย

วันชัย ถนอมศักดิ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

การวางผังเมือง
มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการ
พั ฒ นาเ มื อ ง ทั้ ง ใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ
ประเทศ เนื่องจากผังเมือง
มิ ไ ด้ ห มายความถึ ง เพี ย ง
การจัดระเบียบพื้นที่ หากแต่
มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถ
อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข

ความสำ�คัญของผังเมืองรวม

ต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต
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กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ซึ่ ง กล่ า วได้ ว ่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ
ทั้งการบริการสังคม การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แหล่งการค้า การอุตสาหกรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย โครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เจริญก้าวหน้า ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงท�ำให้
เกิดการอพยพประชากรจากชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลของส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558
กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,696,409 คน หากรวมกับ
การคาดการณ์ประชากรแฝงแล้วน่าจะมีจ�ำนวนถึงเกือบ
10 ล้านคน ซึ่งยังไม่นับรวมแรงงานต่างด้าว (เฉพาะที่มี
การขึ้นทะเบียน) จ�ำนวน 198,433 คน และจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวกว่า 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ แสดงให้
เห็นแนวโน้มการอพยพของประชากรและความต้องการที่อยู่
อาศัยในมหานครแห่งนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรุงเทพมหานคร มีประชากร

5,696,409
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คน

สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาของเมืองในด้านต่างๆ
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการควบคุม ท�ำให้เกิด
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สับสน ไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กรุ ง เทพมหานคร โดยส� ำ นั ก ผั ง เมื อ ง ในฐานะ
หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการวางและจัดท�ำ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเมือง
ให้เจริญเติบโตอย่างมีทิศทาง จึงได้มีการด�ำเนินการปรับปรุง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับเดิมให้ทันกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น โดยการจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ขึ้น วัตถุประสงค์หลักของ
การจัดท�ำผังเมืองรวมฯ ฉบับนี้ คือ เพื่อสืบทอดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาบริการ
ทางสังคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ
ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว
การเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ และการเป็นศูนย์กลาง
ด้ า นธุ ร กิ จ และพาณิ ช ยกรรมของประเทศและภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภั ย ในการเดิ น ทางและการขนส่ ง โดยการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งโครงข่ายการคมนาคม และ
การเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ โดย
ค�ำนึงถึงการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมระบบนิเวศน์
เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมดุลของที่อยู่อาศัยและ
แหล่งงาน โดยการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัย
ในเขตเมืองชั้นใน และพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองอีกด้วย

องค์ ป ระกอบของผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 3 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ยึ ด หลั ก การที่
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ และต่ อ ยอด
การพัฒนากรุงเทพมหานครจากผังเมืองฉบับก่อนหน้าที่เคย
บังคับใช้มา แต่เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ย่อมมีความเข้มข้นขึ้นในบางเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของข้อก�ำหนด
ที่มีความแตกต่างจากผังเมืองฉบับก่อน
เช่น เพิ่มการควบคุมกิจกรรมที่อาจขัดต่อ
สุขลักษณะความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม จ�ำนวน 5 กิจกรรม
ได้ แ ก่ สนามแข่ ง รถ สนามแข่ ง ม้ า
สนามยิงปืน สถานสงเคราะห์หรือรับ
เลี้ยงคนพิการ และที่พักอาศัยชั่วคราว
ส�ำหรับคนงาน
รวมถึงการเปลี่ยนเกณฑ์จ�ำแนก
ประเภทอาคาร จากเดิมใช้ตามกฎหมาย
ควบคุ ม อาคาร เช่ น อาคารขนาดใหญ่
อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
มาเป็ น การจ� ำ แนกตามขนาดพื้ น ที่
การประกอบกิจการ เช่น พื้นที่อาคารไม่เกิน
1,000 ตร.ม. 2,000 ตร.ม. 5,000 ตร.ม. 10,000 ตร.ม. และ
เกินกว่า 10,000 ตร.ม. มีการเพิ่มข้อก�ำหนดให้มีพื้นที่
น�้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ หรือ BAF (Biotope Area Factor)
ร้อยละ 50 ของอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หรือ
OSR (Open Space Ratio)
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มมาตรการส่งเสริมในการสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ไม่ว่าจะเป็นการจูงใจให้
ผู้ประกอบการสนับสนุนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย

การสร้างพื้นที่สีเขียว และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
โดยการเพิ่มเติม FAR Bonus (FAR : Floor Area Ratio)
ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้ประกอบการ
สามารถเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR)
ได้เพิ่มมากขึ้นจากข้อก�ำหนด ในกรณีที่มีการพัฒนาที่ดิน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 5 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1

การสร้างที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย

พื้นที่ที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย

จากวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมมาตรฐานการด�ำรงชีวิต
ของประชาชน โดยการพัฒนาบริการทางสังคมในด้านที่อยู่
อาศัยให้เพียงพอและได้มาตรฐาน จึงก�ำหนดมาตรการ
สนับสนุนให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
โดยโครงการที่อยู่อาศัยที่จัดให้มีที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือผู้อยู่อาศัยเดิม ในพื้นที่โครงการจะได้รับสิทธิให้มี
อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เพิ่มขึ้น
โดยพื้นที่อาคารส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน 4 เท่าของพื้นที่ที่อยู่
อาศัยที่จัดให้ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ อัตราส่วนของ
พื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20
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จากเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่ อ มโยงโครงข่ า ยระบบคมนาคมขนส่ ง
จึงก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการจัดให้มีที่
จอดรถยนต์ ส� ำ หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป หาก
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าที่เหมาะเป็นจุดจอดแล้วจรในรัศมี
500 เมตร ได้แก่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย สถานีอ่อนนุช สถานีลาดกระบัง
สถานีหัวหมาก สถานีบางบ�ำหรุ สถานีตลิ่งชัน
สถานีอุดมสุข และสถานีแบริ่ง

กรณีที่ 2

การจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ
ที่โล่งสาธารณะ

พื้นที่ที่โล่ง
ตามข้อก�ำหนด

เป็นมาตรการที่ได้แรงจูงใจมาจากการ
แก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จึงมีการก�ำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิด
พื้ น ที่ โ ล่ ง สาธารณะภายในเมื อ งมากขึ้ น
ด้วยการก�ำหนดให้อาคารพาณิชย์ ส�ำนักงาน
และอาคารสาธารณะตามกฎหมายควบคุม
อาคารในพื้ น ที่ มี ค วามหนาแน่ น สู ง ที่
จัดให้มีที่โล่ง เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
สวนสาธารณะ ซึ่ ง จะได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ มี
อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อาคารส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน
5 เท่าของพื้นที่โล่ง เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือสวนสาธารณะ ทั้งนี้ อัตราส่วนของพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่จะได้ไม่เกินร้อยละ 20
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หากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการได้
จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ส� ำ หรั บ ประชาชน
เป็นการทั่วไป เพิ่มจากจ�ำนวนที่กฎหมาย
ควบคุ ม อาคารก� ำ หนด ให้ อั ต ราส่ ว นพื้ น ที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ
20 โดยพื้นที่อาคารรวมที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกิน
30 ตารางเมตร ต่อที่จอดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 1 คัน

กรณีที่ 3

การจัดพื้นที่จอดรถยนต์ส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไปในอาคารสาธารณะ

ที่จอดรถ
ที่เพิ่มขึ้น

ที่จอดรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้น จากจ�ำนวน
ที่จอดรถตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร

กรณีที่ 4

พื้นที่รับน�้ำในแปลงที่ดิน
อย่างน้อย 1 ลบ.ม.
ต่อ 50 ตร.ม.

การจัดให้มีพื้นที่รับน�้ำ

เป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สีเขียวและรองรับน�้ำ
ตามธรรมชาติ โดยโครงการที่จัดให้มีพื้นที่รับน�้ำในแปลงที่ดิน
ที่ขออนุญาตจะได้รับสิทธิ์ให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคาร
รวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วน หากสามารถ
กักเก็บน�้ำได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ต่อพื้นที่ดิน
50 ตร.ม. ให้มี FAR Bonus ได้ไม่เกินร้อยละ 5 หาก
สามารถกักเก็บน�้ำได้มากกว่า 1 ลบ.ม. ให้มี FAR Bonus
ตามสัดส่วนแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 20
กรณีที่ 5 การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
ก�ำหนดมาตรการให้อาคารที่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ตามมาตรฐานที่ มู ล นิ ธิ อ าคารเขี ย วไทยรั บ รอง และมี
เปลือกอาคาร (หลังคาและผนังของอาคาร) ที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานจะได้รับสิทธิ์ให้มีอัตราส่วนของพื้นที่
อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น ดังนี้

(1) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้นไม่
เกินร้อยละ 5 เมื่อเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองการอนุรักษ์
พลังงานระดับที่ 1
(2) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น
ไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นอาคารที่ได้รับการรับรอง
การอนุรักษ์พลังงานระดับที่ 2
(3) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น
ไม่เกินร้อยละ 15 เมื่อเป็นอาคารที่ได้รับการรับรอง
การอนุรักษ์พลังงานระดับที่ 3
(4) อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น
ไม่เกินร้อยละ 20 เมื่อเป็นอาคารที่ได้รับการรับรอง
การอนุรักษ์พลังงานระดับที่ 4
จากการประเมินผลการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เมื่อปี
พ.ศ. 2558 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริม
ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า ความนิยมในการเลือกใช้
FAR Bonus กรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าในการลงทุน
และความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการด�ำเนินการด้วย
โดยจากการรวบรวมข้อมูลการใช้สิทธิ์ FAR Bonus จาก
หนังสือขอหารือจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ประกอบการและ
จากส�ำนักการโยธา พบว่า FAR Bonus กรณีให้มีพื้นที่รับน�้ำ
เป็นกรณีเดียวที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพื้นที่รับน�้ำตามกฎหมายว่าด้วย
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว
จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าการด�ำเนินการตาม
กรณีอื่นๆ

กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
		
(ข้อมูลถึงเดือนกันยายน 2558)

กรณีที่ 1 การสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
กรณีที่ 2 การจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ
กรณีที่ 3 การจัดพื้นที่จอดรถยนต์ส�ำหรับประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก
		
จ�ำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ในรัศมี
		
500 เมตร รอบสถานีที่ก�ำหนด
กรณีที่ 4 การจัดให้มีพื้นที่รับน�้ำ	
กรณีที่ 5 การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน

จ�ำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์

ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์
ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์
ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์
มีผู้ขอใช้สิทธิ์ จ�ำนวน 8 ราย
ไม่มีผู้ขอใช้สิทธิ์
Government Housing Bank
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ในส่วนของมาตรการส่งเสริมดังกล่าวที่ได้ประกาศใช้ใน
ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 3) นั้ น
ส�ำนักผังเมืองเองได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพิจารณา
ทบทวนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในการได้มาซึ่ง FAR Bonus
เพื่อให้สามารถดึงดูดใจผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ
มากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวง
ที่ก�ำหนดไว้อย่างแท้จริง

ผังเมืองรวมต่อชุมชน
พื้นที่ที่ปราศจากการวางผังเมือง ไม่ว่าในชุมชนขนาดเล็ก
หรือชุมชนเมืองขนาดใหญ่ สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงได้ ซึ่งหากพิจารณา
เมืองขนาดใหญ่ที่ไม่มีการวางผังเมืองหลายแห่งจะพบปัญหา
มากมาย เช่น ความไม่ปลอดภัยอันเกิดจากปัญหาอาชญากรรม
ที่เพิ่มมากขึ้น เมืองที่ไม่เป็นระเบียบก่อให้เกิดเป็นปัญหา
การจราจรติดขัด เกิดแหล่งชุมชนแออัด เมืองมีความสกปรก
และเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ความเข้มข้นของการต่อยอดการพัฒนาเมืองในผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) นี้ ได้ด�ำเนินการ
อย่างรอบคอบผ่านข้อมูลที่คัดกรองมาแล้ว เพื่อท�ำนายอนาคต
ของเมืองและวางแผนรับมือปไว้ให้ถูกทางตามหลักผังเมือง
หากจะรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงเข้มงวดภายหลัง เราคง
ต้องเผชิญกับวงจรของปัญหายุ่งยากในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นเสียมากกว่าจะพัฒนาเมืองต่อไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองได้
อย่างที่ตั้งความหวังไว้
ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 3)
จึงเป็นการจัดประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
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ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผั ง เมื อ งที่ คาดหวั ง ไว้ นั้ นมิ ไ ด้ เ ป็ น
หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่จ�ำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนด้วยเช่นกัน
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพราะเป็นการประสานประโยชน์ระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน
ผลสำ�เร็จของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ชาวกรุงเทพมหานคร ได้สัมผัส
และบังคับใช้อยู่ ในทุกวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์
แห่งการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่มองถึงการพัฒนา
ต่อยอดไปข้างหน้า และกำ�ลังนำ�พากรุงเทพมหานคร
และประชาชนเข้าสู่มิติของเมืองน่าอยู่และเติบโตอย่าง
ยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ก้ า วย่ า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้อย่างแท้จริง
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