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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
“การใช้ที่ดนิ” หมายถงึ การใช้ประโยชน์ จากที่ดนิ
เพือ่ประกอบกจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย กจิกรรมทางธุรกจิการค้า 
การอตุสาหกรรม 
สถานที่ราชการ 
โรงเรียน ถนน หรือ
สาธารณสถานต่าง ๆ (Charles Abrams 1971 p.171) 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
“การใช้ประโยชน์ที่ดนิ” หมายความว่า การใช้ที่ดิน
เพือ่ประกอบกจิการใด ๆ ไม่ว่ากจิการน้ัน
จะกระท าบนพืน้ดิน เหนือพืน้ดนิ หรือใต้พืน้ดนิ 
และไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
หรือนอกอาคาร

(กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556)
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ปัจจัยการใช้ที่ดินแต่ละแปลง : 

ด้านเศรษฐกจิและแรงจูงใจด้านผลก าไร
ด้านสังคมและจิตวทิยา 
ด้านพฤติกรรม เช่นรสนิยม ความชอบ ค่านิยม การรับรู้
ด้านกายภาพ
ด้านขนาดที่ดิน
ด้านการเมือง เช่น นโยบายของรัฐ ภาษี การแบ่งโซน
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
1) การใช้ที่ดนิประเภทเพือ่การอยู่อาศัย
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2) การใช้ทีด่นิประเภทเพือ่การท างานและการประกอบอาชีพ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2) การใช้ทีด่นิประเภทเพือ่การท างานและการประกอบอาชีพ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
3) การใช้ทีด่นิประเภทเพือ่การอนุรักษ์และพกัผ่อนหย่อนใจ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
4) การใช้ที่ดนิประเภทเพือ่บริการสาธารณะ
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ประเภทของการใช้ที่ดินภายในเขตผงัเมืองรวม 
วตัถุประสงค์โดยรวม

ก าหนดเพือ่ส่งเสริมสุขลกัษณะ ความปลอดภยัของ
ประชาชน และสวสัดิภาพของสังคม 

ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัศักยภาพของการ
ให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่ง 
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ 

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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การจ าแนกประเภทการใช้ทีด่นิของกรุงเทพมหานครตาม
พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. 2518  ซ่ึงล่าสุดได้ประกาศใช้บังคบัเป็น
กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ซ่ึงจ าแนก
เป็น 8 ประเภท คอื
1. การใช้ที่ดนิประเภททีอ่ยู่อาศัย

การใช้ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
การใช้ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
การใช้ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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2. การใช้ที่ดนิประเภทพาณชิยกรรม 
3. การใช้ที่ดนิประเภทอุตสาหกรรม
4. การใช้ที่ดนิประเภทคลงัสินค้า
5. การใช้ที่ดนิประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
6. การใช้ที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม
7. การใช้ที่ดนิประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย
8. การใช้ที่ดนิประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ
Bourne (1976) การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิแสดงให้เห็น

กระบวนการเปลีย่นแปลง 4 กระบวนการ
1. การขยายตัวของเมอืงในเขตชานเมอืง
2. การปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในเมอืง
3. การแผ่ขยายของการใช้ทีด่นิเพือ่กจิการสาธารณะและ

สาธารณูปการต่างๆ
4. การเจริญเตบิโตหรือเส่ือมลงของศูนย์กลางหรือของ

พืน้ที่ทีใ่ช้ในกจิกรรมเฉพาะอย่าง
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การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ
- ราคาค่าเช่าที่ดนิ
- ค่าขนส่งในการเข้าถึงพืน้ที่

Haig (1926) ตัวก าหนดรูปแบบการใช้ทีด่นิ 

- แรงสู่ศูนย์กลาง หมายถึง แรงหรือปัจจัยทีท่ าให้กจิกรรมบางประเภท
กระจุกตัวอยู่ใกล้ใจกลางเมือง เช่น ท าเลทีต่ั้งทีด่งึดูดใจ ง่ายต่อการเข้าถึง เป็น
ศูนย์กลางคมนาคม  

- แรงหนีศูนย์กลาง หมายถึงแรงหรือปัจจัยทีผ่ลกัดันให้กจิกรรมบาง
ประเภทเคลือ่นย้ายจากใจกลางเมืองออกไปสู่พืน้ทีภ่ายนอก เช่น ความแออดั 
ปัญหาจราจร มลภาวะ การจราจรตดิขัด เป็นต้น

Colby (1933) แรงทีม่บีทบาทต่อรูปแบบการเปลีย่นแปลงใช้ทีด่นิ 
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การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ
การแผ่ขยายตัวของเมอืงอย่างไม่เป็นระเบียบ (Urban Sprawl)
- การขยายตัวของกจิกรรมเมืองทางด้านกายภาพ (Physical Sprawl) 

ผลจากทีด่ินแต่ละแปลงถูกพฒันาอย่างอสิระ ไม่สัมพนัธ์กบัทีด่ินแปลง
อืน่
 
- การขยายตัวของกจิกรรมเมืองทางด้านเทคโนโลย ี(Technological 
Sprawl)

    ผ ลจากการขยายตัวของสาธารณูปการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บริเวณชาน
เมือง
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การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดนิ
การปรับปรุงผงัเมืองรวม ก าหนดให้เปลีย่นแปลงโซนการใช้ทีด่นิใหม่ 

เน่ืองจากสาเหตุหลกัๆ ดงัต่อไปนี้
•การเปลีย่นแปลงประชากรและสภาพการณ์การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและการจ้างงาน
•การเปลีย่นแปลงด้านระบบคมนาคมขนส่ง
•การเปลีย่นแปลงด้านทีโ่ล่งว่างและคุณภาพส่ิงแวดล้อม
•การใช้ประโยชน์ทีด่นิที่มคีวามหลากหลายมากขึน้          
มูลค่าทีด่นิสูงขึน้
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
การวางผงัเมอืง :  การก าหนดการใช้พืน้ที่ให้เป็นระบบระเบียบ
แบบแผน มคีวามเหมาะสม 
การวางผงัเมอืงมหีลายระดบั 

ผงัประเทศ ผงัภาค ผงัอนุภาค 
ผงัเมอืงรวมจังหวดั ผงัเมอืงรวม/ชุมชน 
ผงัเมอืงเฉพาะ ผงัเมอืงรวมชุมชน เทศบาล 
ผงัเมอืงชุมชน (อ.บ.ต.) ผงัพฒันาพืน้ที่เฉพาะ 

ผงัเมอืงทีม่ีผลบังคบัใช้ตามกฎหมายคอื ผงัเมอืงรวมและผงัเมอืง
เฉพาะ



18
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

การวางแผนการใช้ที่ดนิ

ผงัประเทศ 

ผงัภาค 

ผงัอนุภาค
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
ผงัเมืองรวม/ชุมชน 

ผงัเมืองเฉพาะ 

ผงัเมืองชุมชน
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
ผงัเมืองรวม กทม.
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร(2556) ได้น าเสนอข้อมูลประกอบการวเิคราะห์ในการวางและ
จัดท าผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) 

- แผนผงัการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
- แผนผงัการคมนาคมขนส่ง 
- แผนผงัสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ข้อมูลทีใ่ช้วเิคราะห์เพือ่การประมาณการณ์การใช้ประโยชน์ทีด่ินประกอบด้วย
1. ข้อมูลประชากร ได้แก่ สภาพการเปลีย่นแปลงจ านวนประชากร    การ

คาดประมาณจ านวนประชากร
2. ข้อมูลเศรษฐกจิ ได้แก่ สภาพการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและการจ้างงาน 

การคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกจิและการจ้างงาน
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
3. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ได้แก่ สภาพการเปลีย่นแปลงการ

ใช้ประโยชน์ทีด่นิ การคาดประมาณความต้องการการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
4. ข้อมูลการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

ทั้งทางบก ทางน า้ ทางอากาศ  การคาดประมาณความต้องการด้านการ
คมนาคมขนส่ง

5. ข้อมูลสาธารณูปโภค ได้แก่ สภาพการให้บริการสาธารณูปโภค 
การคาดประมาณความต้องการด้านสาธารณูปโภค ทีป่ระกอบด้วยการ
ไฟฟ้า การประปา การส่ือสารโทรคมนาคม การป้องกนัน า้ท่วมและการ
ระบายน า้ การรวบรวมและบ าบัดน า้เสีย การจดัเกบ็และก าจัดขยะ  
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
6. ข้อมูลสาธารณูปการ ได้แก่ สภาพการให้บริการด้าน

สาธารณูปการ และการคาดประมาณความต้องการด้านสาธารณูปการ ซ่ึง
ประกอบด้วย สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานนันทนาการ ศาสนสถาน 
บริการชุมชน

7. สภาวการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและภยัทางธรรมชาติของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ทาง
น า้ อุทกภยั การกดัเซาะชายฝ่ัง แผ่นดนิทรุด การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ
และสภาพทางธรรมชาต ิการเกดิอุบัตภิยัจากสารเคมี จากคลงัน า้มัน 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การอยู่อาศัย

การใชท่ี้ดินในเขตชุมชนเมือง
มกัเป็นท่ีดินประเภทเพ่ือการอยูอ่าศยั
มากท่ีสุด มีการกระจายตวัอยู่
ทัว่ไป บริเวณใจกลางเมืองมกัเป็นท่ีอยู่
อาศยัหนาแน่นมาก บริเวณถดัออกมา
จากใจกลางเมืองไปถึงชานเมืองมกัเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง และ
หนาแน่นนอ้ย
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
1. ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมากหรือพานิชยกรรมและทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
มกัอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางเมือง (City Core) 
 - อาคารส านกังาน

- ร้านคา้และพกัอาศยั
- อาคารสูงเพื่อการพกัอาศยั

มีความหนาแน่นสูงยา่นใจกลางเมือง
พื้นท่ีเวน้วา่งหรือพื้นท่ีสีเขียวมีนอ้ย 
ราคาท่ีดินมีราคาแพง โดยมากพื้นท่ีวา่งมกัเป็นบริเวณพื้นท่ีทางเทา้
บริเวณหวัมุม จุดตดัถนน พื้นท่ีเวน้วา่งดา้นหนา้อาคาร ระยะถอยร่นจากแนว
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2. ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
มกัเป็นบริเวณท่ีอยูอ่าศยั
ประเภทบา้นเรือน ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว
บา้นแฝด บา้นแถว หอพกั อาคารชุดความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
3. ทีอ่ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ท่ีอยูอ่าศยัเบาบาง มกัเป็น
บา้นเด่ียว บา้นแฝด เป็นส่วนใหญ่ 
ความสูงประมาณ 1-2 ชั้น มีพื้นท่ีเวน้วา่งในบริเวณบา้นพกัอาศยั
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
4.ทีด่นิอนุรักษ์เพือ่การอยู่อาศัย 
การใช้ทีด่นิประเภทนี้
มกัมวีตัถุประสงค์เพือ่
ไม่ให้มกีารเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ินไปเป็นอย่างอืน่ หรือเป็นการ
เคารพต่อสถานทีส่ าคญั เช่น ศาสนสถานอนัศักดิ์สิทธ์ิ มกัถูก
ก าหนดให้มกีารใช้ทีด่นิเพือ่สร้างบ้านพกัอาศัยเท่าน้ัน โดยมาก
ก าหนดความสูงของอาคารประมาณ 1-2 ช้ัน มกัเป็นพืน้ที่
บริเวณเมอืงเก่า หรือโดยรอบด้านใดด้านหน่ึงของสถานที่
ส าคญั
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพือ่การท างานและประกอบอาชีพ
การใช้ที่ดินเพือ่พาณิชยกรรม
ไดแ้ก่ร้านคา้ต่างๆ
รวมถึงการบริการต่างๆ การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมกัตั้งอยูย่า่นใจ
กลางเมือง มีการเกาะกลุ่มกนัเป็นยา่นการคา้ เน่ืองจากมีการได้
ประโยชนร่์วมกนัของกิจกรรมจากการรวมกลุ่มกนัและมกัมีท่ีตั้ง
กระจายตวัไปตามแนวถนนสายส าคญั หรือเป็นกลุ่มร้านคา้เลก็ๆ 
ท่ีปะปนอยูก่บัยา่นท่ีอยูอ่าศยั
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใชท่ี้ดินประเภทพาณิชยกรรมมี 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่

1. ยา่นพาณิชยกรรมขนาดเลก็ กระจายตวัอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ ร้านคา้
เบด็เตลด็ ตลาดสด เป็นศูนยก์ลางระดบัชุมชน

2. ยา่นพาณิชยกรรมศูนยก์ลางเมือง (Central Business District) มกัมี
บริเวณกวา้งขวางและมีความหนาแน่นมาก เป็นศูนยร์วมของการคา้ปลีก อาคาร
ส านกังาน ซ่ึงอาจเป็นยา่นพาณิชยกรรมท่ีอยูศู่นยก์ลางเมือง หรือบริเวณพื้นท่ี
ชานเมืองกไ็ด้

การใชท่ี้ดินประเภทน้ีอยูบ่นหลกัการท่ีมีความสะดวกในการเขา้ถึง
สูงสุด มีระบบโครงข่ายถนน และบริการพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐาน สามารถ
เช่ือมโยงติดต่อกบับริเวณอ่ืนๆ ไดดี้ 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใช้ทีด่นิประเภทอุตสาหกรรม

การจดัท าผงัเมืองรวม มีการจ าแนกการใชท่ี้ดินออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่
(1) อุตสาหกรรมและคลงัสินค้า โดยหลกัการของความปลอดภยั 

ไม่ควรมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทอยูใ่นเขตผงัเมืองรวม
เวน้แต่เมืองท่ีมีบทบาทพิเศษ
เช่น เมืองท่า เมืองอุตสาหกรรม
แต่จะตอ้งปราศจากมลพิษ และจดัเป็นส่วนบริเวณโรงงานกบับริเวณท่ีพกั
อาศยัใหเ้หมาะสม ถูกตอ้งกบัหลกัทิศทางลมและมีพ้ืนท่ีสีเขียวแนวกนัชน 
เป็นแนวป้องกนั และแบ่งแยกการใชพ้ื้นท่ีกบัการใชท่ี้ดินประเภทอ่ืน
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
(2) อุตสาหกรรมเฉพาะกจิ เป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบ

กิจกรรมเฉพาะอยา่งของชุมชน อนัเป็นเอกลกัษณ์ของพ้ืนท่ีนั้น หรือ
อุตสาหกรรมท่ีจ าเป็นของชุมชนเมือง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ค านึงถึงระยะทางในการเขา้มาใชบ้ริการของคนในชุมชน ตลอดจน
เร่ืองของมลภาวะต่างๆ ในการวางผงัเมืองการใชท่ี้ดินประเภทน้ี ควร
ตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีแนวกนัชน (Buffer) 
หรือพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรม 
หรืออยูชิ่ดพ้ืนท่ีรองรับการขยายตวั
ของชุมชนในอนาคต แต่ไม่ควรอยูใ่นบริเวณท่ีพกัอาศยั



34
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
(3) คลงัสินค้า เป็นบริเวณคลงัเกบ็สินคา้ หรือโกดงั

มกัเป็นการใชท่ี้ดินก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
เพื่อจดัเกบ็สินคา้เป็นจ านวนมาก
รวมถึงการใชพ้ื้นท่ีเป็นลานโล่ง
เพื่อจดัวางตูเ้กบ็สินคา้ (Container) แต่ไม่รวมถึงคลงัน ้ามนั 
การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมีเฉพาะเมืองท่ีมีบทบาทพิเศษ เช่น เมืองท่าเรือ เมือง
ศูนยก์ลางการขนส่ง เป็นตน้

การใชท่ี้ดินประเภทอุตสาหกรรม หรือเขตแรงงานต่างๆ เหล่าน้ีมกัใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองท่ีตั้งท่ีควรอยูห่่างจากชุมชนพกัอาศยัเป็นส าคญั และการใชพ้ื้นท่ีลอ้มรอบกิจกรรมเป็น
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวแนวกนัชน (Green Buffer) เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อชุมชน และไม่ส่งผล
กระทบต่อจุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ของชุมชนเมือง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การอนุรักษ์และพกัผ่อนหย่อนใจ

การใชท่ี้ดินประเภทน้ีตามการวางและจดัท าผงัเมืองรวม มีการจ าแนกการ
ใชท่ี้ดินออกเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่
1 ประเภททีโ่ล่งเพือ่นันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชนเมืองโดยตรง
เพื่อใหชุ้มชนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี
มีอากาศบริสุทธ์ิ มีท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ออกก าลงักาย และคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ยท่ีโล่งสีเขียว
สนามหญา้ สวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนป่า แนวท่ีโล่งสีเขียวริมน ้ า 
ล าคลอง เป็นตน้



37
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2 ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ตามผงัเมืองรวมมีวตัถุประสงค์
เพื่อใชพ้ื้นท่ีเกษตรกรรม
เป็นพื้นท่ีสีเขียว (Buffer Zone) ของชุมชนเมือง ตาม
แนวความคิดป่าลอ้มเมือง หรือเมืองในชนบท เพื่อป้องกนัการ
ขยายตวัของเมือง การป้องกนัชุมชนเมืองจากมลพิษภายนอก
เขตผงัเมืองรวม ช่วยฟอกอากาศใหบ้ริสุทธ์ิ และเพื่อเป็นพื้นท่ี
ชนบทของเมือง ท่ีประกอบไปดว้ย สวน ไร่นา ป่าไม้
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
3 ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม
การสงวนอาชีพ ความเป็นอยู ่
วถีิชีวติ ในบริเวณพื้นท่ีนั้น
เพื่อใหมี้สภาพท่ีดีมัน่คงต่อไป โดยมากมกัเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีมี
สมรรถนะดินดีเหมาะแก่การเกษตรกรรม พื้นท่ีในโครงการตาม
แนวพระราชด าริ พื้นท่ีท่ีถูกก าหนดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาง
และหน่วยงานทอ้งถ่ิน
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
4 ประเภทอนุรักษ์เพือ่ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย
เป็นหลกัสากลในการท่ีจะตอ้งอนุรักษ์
แหล่งก าเนิดทางโบราณคดี ศิลปะ และ
วฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้
และพฒันาในเชิงอนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยมากมกัเป็นพื้นท่ีท่ี
กรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เช่น บริเวณโดยรอบก าแพง
เมือง คูเมือง พื้นท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม และ
สถาปัตยกรรม รวมทั้งบริเวณท่ีรัฐบาลและทอ้งถ่ินมีนโยบายในการอนุรักษ ์
เพื่อส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงาม ซ่ึงอาจยงัไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนกไ็ด้



40
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
5 ทีโ่ล่งเพือ่นันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและการประมง
การใชท่ี้ดินประเภทน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อตอ้งการอนุรักษแ์ละ
พฒันาพ้ืนท่ีท่ีเป็น
แหล่งกกัเกบ็น ้ าเพ่ือการเกษตร 
และการประมง ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีพกัผอ่นของชุมชนเมือง การป้องกนั
การบุกรุกพ้ืนท่ีโดยรอบแหล่งน ้า รวมทั้งพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล และ
ส่งเสริมใหมี้การใชเ้ป็นพ้ืนท่ีนนัทนาการ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเมือง และสามารถใชใ้นการประมงไดด้ว้ย
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
การใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การบริการสาธารณะ  แบ่งออกเป็น
1 สถาบันราชการ
การใชท่ี้ดินประเภทน้ีเก่ียวกบั
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ ประกอบดว้ยศูนยบ์ริการและท่ีท าการของรัฐบาล เช่น 
การประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ โรงพยาบาล สถานีอนามยั และท่ี
สาธารณะประโยชน์ เป็นตน้ มกัเป็นท่ีตั้งของอาคารท่ีท าการ การจะขยาย
กิจการใดของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมกัจะใชท่ี้ดินของรัฐหรือท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์เท่านั้น
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2 สถาบันศาสนา 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีวดั มสัยดิ
โบสถค์ริสต์ โบสถพ์ราหมณ์
สุสาน ฌาปนสถาน ป่าชา้ เป็นตน้
ทั้งน้ีไม่รวมท่ีธรณีสงฆน์อกเขตวดั เป็นพ้ืนท่ีส าหรับเป็นท่ีพบปะของ
ประชาชนในศาสนานั้นๆ เพื่อเขา้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การ
ประกอบกิจกรรมประเพณีทางศาสนาร่วมกนัของประชาชน การใช้
ท่ีดินประเภทน้ีมกัมีมาแต่เดิม และมีท่ีตั้งอยูร่่วมกบัชุมชนต่างๆ ใน
เมือง เป็นศนูยก์ลางในการพบปะของคนในชุมชน
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
3 สถาบันการศึกษา 
การใชท่ี้ดินท่ีเก่ียวกบั
การศึกษา ประกอบดว้ย 
หอ้งสมุด มหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษา วิทยาลยั
โรงเรียนมธัยม โรงเรียนประถม โรงเรียน
อนุบาล สถานรับเล้ียงเดก็ เป็นตน้
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
4 การสาธารณูปโภค
หมายถึง พ้ืนท่ี เส้นท่อ อาคาร 
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร
ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชุมชน เช่น ระบบการคมนาคมขนส่ง
การพลงังาน ระบบการประปา ระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้ า
เสีย ระบบก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนๆ บริเวณควบคุมน ้าท่วม 
และการระบายน ้าของเมือง เป็นตน้ โดยระบบเหล่าน้ีมกัจะถูกวางให้
สอดคลอ้งกบัระบบการใชท่ี้ดินของชุมชนเมือง และการเช่ือมโยงถึง
กนัเป็นโครงข่ายต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นระบบและครบวงจร



46
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
เอกสารการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในผงัเมืองรวมของกรมโยธาธิการและการผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ในการวางผงัเมืองท่ีออกเป็นกฎกระทรวงบงัคบัใชต้ามท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาดงัต่อไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่ม ๑๐๓) การจ าแนกประเภท
ของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามแผนผงั ก าหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
๑. .....ก าหนดไวเ้ป็นสีเหลืองใหเ้ป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 
๒. .ก าหนดไวเ้ป็นสีส้มใหเ้ป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง 
๓. ........ก าหนดไวเ้ป็นสีแดง ใหเ้ป็น ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยู ่
อาศยัหนาแน่นมาก
๔. ......ก าหนดไวเ้ป็นสีม่วงอ่อน ให ้เป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
๕. ........ก าหนดไวเ้ป็นสีเขียว ใหเ้ป็น ท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 
๖. .......ก าหนดไวเ้ป็นสีเขียวอ่อน ให ้เป็นท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือ
นนัทนาการ และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
๗. ........ก าหนดไวเ้ป็นสีเขียวมะกอก ใหเ้ป็นท่ีดินประเภท
สถาบนัการศึกษา 
๘. ........ก าหนดไวเ้ป็นสีเทาอ่อน ให ้เป็นท่ีดินประเภทสถาบนัศาสนา 
๙. ........ก าหนดไวเ้ป็นสีน ้าเงิน ใหเ้ป็น ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
ดร.นิพนัธ์ วิเชียรน้อย กล่าวถึง ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวางผงัเมืองซ่ึงเป็นแผนการใชท่ี้ดินวา่
1. ความสวยงาม เจริญเตบิโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลกัษณะ
2. วางแนวการพฒันาเมืองให้มีระเบียบโดยการวางผงัโครงการคมนาคม 
และขนส่งให้สัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิในอนาคต 
3. ท าให้ประชาชนมีความปลอดภยัในการอยู่อาศัย โดยห้ามการใช้
ประโยชน์ที่ดนิบางประเภทในย่านพกัอาศัยหรือย่านพาณิชยกรรม
4. ส่งเสริมเศรษฐกจิของเมืองหรือชุมชนเมอืง โดย
ก าหนดให้ย่านพาณชิยกรรมและย่านอุตสาหกรรมไว้ในทีท่ีเ่หมาะสม เพือ่ให้
ผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและ
วตัถุดิบ 
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
5.  ส่งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองโดยพจิารณาถึงที่ตั้ง
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข ให้อยู่ในทีเ่หมาะสม
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีทีโ่ล่ง เว้นว่าง มีสวนสาธารณะ 
มีทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
7.  ด ารงรักษาสถานทีท่ีม่ีคุณค่าทาง ศิลปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์และ
โบราณคด ีโดยก าหนดเป็นบริเวณอนุรักษ์เพือ่ส่งเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปวฒันธรรมไทย และประการสุดท้ายคอื บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละภูมิประเทศ ทีง่ดงาม 
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การวางแผนการใช้ที่ดนิ
ผงัเมืองท าใหเ้มืองน่าอยูมี่ระเบียบและถูกสุขลกัษณะ มีการวางแผนหรือ
พฒันาเมืองในอนาคตโดยการวางผงัคมนาคมใหส้มัพนัธ์กบัการใชท่ี้ดิน
ท าใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัในท่ีอยูอ่าศยัและการท ามาหากิน 
ส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม ก าหนดใหมี้พ้ืนท่ีโล่ง มีสวนสาธารณะ พกัผอ่น
หยอ่นใจ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยแบ่งโซนพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมในท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง ด ารง
รักษาสถานท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมโบราณคดี ก าหนดพ้ืนท่ี
อนุรักษบ์ ารุงรักษาธรรมชาติและภูมิประเทศใหง้ดงาม
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร(2556) 
เสนอขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ในการวางและจดัท าผงั

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
ศึกษาวเิคราะห์ศกัยภาพการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ซ่ึงก าหนดเป็น

- แผนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
 - แผนผงัการคมนาคมขนส่ง 

- แผนผงัสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง

ข้อมูลประชากร 
1.1 สภาพการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร 

มีการศึกษาการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยพิจารณาสถิติตามท่ีเคยปรากฏในส ามะโน
ประชากร พ.ศ. 2503 2513 2523 2533 และ 2543 
หนา้ 62 -63
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
1.2 การคาดประมาณจ านวนประชากร 
ศึกษาโดยอาศยักรอบการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2573 โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ซ่ึงใชเ้ทคนิควธีิการทางประชากรศาสตร์ดว้ย
วธีิองคป์ระกอบ (Component Method) โดยมีองคป์ระกอบเป็น 
การเกิด การตาย และการยา้ยถ่ิน โดยประชากรฐาน (Base 
Population) ใชจ้  านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายแุละเพศจาก
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
หนา้ 64
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ขอ้มูลเศรษฐกิจ
2.1 สภาพการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและการจา้งงาน 

ศึกษาผลิตภณัฑจ์งัหวดั (Gross Provincial Product หรือ GPP) ของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2552 

โดยจ าแนกเป็นสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการคา้และบริการ 
ศึกษาส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจของผลิตภณัฑร์วมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

(Gross Regional Product หรือ GRP) เทียบกบัผลิตภณัฑร์วมของประเทศ (Gross Domestic 
Product หรือ GDP) ส่วนแบ่งการผลิตในสาขาการขายส่งและขายปลีกสูง การผลิตทาง
อุตสาหกรรม การขนส่งและโรงแรม นอกจากน้ียงัมีสาขาท่ีมีความส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเป็น
ตวักลางทางการเงิน และการบริหารราชการฯ 

หนา้ 65-66



57
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ส าหรับจ านวนผูมี้งานท ามีการศึกษาจากจ านวนการเพิ่มข้ึน

และลดลงของผูมี้งานท าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามสาขาการผลิตของกรุงเทพมหานครตามการแจงนบั
ในส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523–2543 แสดงจ านวนผู้
มีงานท าในสาขาพาณิชยกรรม สาขาอุตสาหกรรมฯ ในสาขา
เกษตรกรรมฯ 

หนา้ 67
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
2.2 การคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจา้งงาน
การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในการวางและจดัท าผงัเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

มีการใชแ้บบจ าลอง Autoregressive Integrated Moving 
Average Model (ARIMA) คาดการณ์อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจไป
ในอนาคตในปี พ.ศ. 2553, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2568 และ พ.ศ. 
2573 ซ่ึงเป็นการคาดการณ์ภายใตส้มมุติฐานท่ีวา่ มูลค่าผลิตภณัฑม์วล
รวมของแต่ละพ้ืนท่ีจะเพ่ิมข้ึนภายใตแ้นวโนม้และสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนัโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
หนา้ 69-73
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ขอ้มลูการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน
3.1 สภาพการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
มีการศึกษากรุงเทพมหานครในเร่ืองการขยายตวัของพ้ืนท่ีเมือง

(Built-up Area) การเติบโตของเมืองยงัคงขยายออกไปในพ้ืนท่ีรอบนอก
ของกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีต่อเน่ืองในเขตจงัหวดันนทบุรีและ
จงัหวดัปทุมธานีทางดา้นเหนือ และในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ
ทางดา้นใต ้โดยอาศยัการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนสายหลกัเป็นปัจจยั
ส าคญัของการขยายพ้ืนท่ีพฒันาเมือง ในปี พ.ศ. 2552

หนา้ 75-76
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
3.2 การคาดประมาณความตอ้งการการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินส าหรับผงัเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันา
ในระยะ 20 ปี โดยมีการวเิคราะห์และคาดประมาณความตอ้งการการใช้
ประโยชน์ท่ีประเภทหลกั ๆ ไว ้

(1) พ้ืนท่ีอยูอ่าศยั 
(2) พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม
(3) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลงัสินค!า
(4) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม



63
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
โดยวเิคราะห์แนวโนม้ท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลง

จ านวนประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ  ศกัยภาพจาก
โครงการดา้นคมนาคมขนส่งและโครงการพฒันาต่างๆ 
ของภาครัฐและภาคเอกชน สภาพและการเปล่ียนแปลงการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การเขา้ถึงและพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีใหก้ารบริการในระดบัชุมชน เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล สวนสาธารณะ เป็นตน้ 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
• ขอ้มูลการคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ 

1.โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ 
การศึกษาสภาพการคมนาคมทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ โดยกล่าวถึงสภาพการ

คมนาคมขนส่งโครงข่ายถนน โครงข่ายทางพิเศษ สะพานขา้มแม่น ้า ระบบทางเดินเทา้ ทาง
จกัรยาน ระบบขนส่งมวลชนทั้งรถยนตโ์ดยสารประจ าทาง ระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้ง
รถไฟ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใตดิ้น (MRT) รถไฟฟ้า
เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ARL) การเดินทางดว้ยบริการเรือด่วนเจา้พระยา การเดินทาง
ในคลองสายหลกั เช่น คลองแสนแสบ การเดินเรือโดยสาร 4 ประเภท คือ การเดินเรือ
โดยสารประจ าทางในแม่น ้าเจา้พระยา การเดินเรือขา้มฝากแม่น ้าเจา้พระยา การเดินเรือ
โดยสารประจ าทางในคลอง และการเดินเรือยนตเ์พลาใบจกัรยาว รวมทั้งยงัศึกษาการขนส่ง
สินคา้ทางเรือผา่นท่าเรือในกรุงเทพมหานคร การมีสนามบินนานาชาติท่ีส าคญั 2 แห่งใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือสนามบินสุวรรณภมิู และสนามบินดอนเมือง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
1.การคาดประมาณความตอ้งการดา้นการคมนาคมขนส่ง
มีการวิเคราะห์สภาพการจราจร การคาดการณ์ ความตอ้งการเดินทางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การคาดการณ์ความตอ้งการขนส่งสินคา้ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การคาดการณ์ปริมาณจราจรขา้มแม่น ้ า
เจา้พระยาในชัว่โมงเร่งด่วนเชา้ การคาดการณ์ปริมาณจราจรขาเขา้
กรุงเทพมหานครในชัว่โมงเร่งด่วนเชา้บนโครงข่ายสายหลกัในแนวทิศเหนือ ทิศ
ตะวนัออก และทิศตะวนัตก และการคาดการณ์ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผน
แม่บทระยะ 20 ปี ประกอบกบัการวิเคราะห์แผนพฒันาโครงข่ายดา้นการ
คมนาคมและขนส่งท่ีเสนอโดยหน่วยงานต่างๆ  
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง

5.1 สภาพการใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
- สภาพการใชไ้ฟฟ้า จ านวนผูรั้บบริการและการใชก้ระแสไฟ  
- สภาพการบริการของการประปา ปริมาณการผลิตและ

จ าหน่ายน ้าประปา อตัราน ้าสูญเสีย 
- การส่ือสารโทรคมนาคม จ านวนหมายเลขโทรศพัทป์ระจ า

บา้น โทรศพัทส์าธารณะและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
- การป้องกนัน ้าท่วมและการระบายน ้า การก่อสร้างแนวป้องกนัน ้า

ท่วม การก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน ้า 
- การรวบรวมและบ าบดัน ้ าเสีย ปริมาณน ้าเสียท่ีระบายสู่ทางระบาย

น ้าสาธารณะแยกประเภทปริมาณน ้าเสียจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั จากพาณิช
ยกรรมและจากภาคอุตสาหกรรม 

- ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ความสามารถในการบ าบดัโดยรวม การเร่ง
แกปั้ญหาน ้าเสียเฉพาะจุด การก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

- สถิติปริมาณขยะมูลฝอย การจดัเกบ็และก าจดัขยะ การมีศูนยก์ าจดั
มูลฝอย วธีิก าจดัและแผนการลดปริมาณขยะมูลฝอย
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
5.2 การคาดประมาณความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภค 
การคาดการณ์จ านวนประชากรและการจา้งงานในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล
พิจารณามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค คือ 
ดา้นการไฟฟ้าซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการไวท่ี้ 

0.4 -0.44 kw ต่อคน หรือ 4.1-7.0 kwh ต่อคนต่อวนั แต่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นผลให้
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียสูงถึง 9.7 kwh ต่อคนต่อวนั ซ่ึงท าให ้ผงัเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) มีการก าหนดท่ีตั้งสถานีไฟฟ้า (Power 
Plant) สถานีจ่ายไฟฟ้า (Terminal Station) และสถานียอ่ย (Substation) และ
ก าหนดแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
5.2 การคาดประมาณความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภค 
การคาดการณ์จ านวนประชากรและการจา้งงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พิจารณามาตรฐานการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค คือ 
- ดา้นการไฟฟ้าซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการไวท่ี้ 

0.4 -0.44 kw ต่อคน หรือ 4.1-7.0 kwh ต่อคนต่อวนั 
แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการผลิต

ทางอุตสาหกรรม 
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียสูงถึง 9.7 kwh ต่อคนต่อวนั 
ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) มีการก าหนด
ท่ีตั้งสถานีไฟฟ้า (Power Plant) สถานีจ่ายไฟฟ้า (Terminal Station) และ

สถานียอ่ย (Substation) และก าหนดแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
- มาตรฐานการใหบ้ริการประปาของการประปานครหลวงท่ีก าหนดไวท่ี้

250 ลิตรต่อคนต่อวนั จึงเป็นผลใหก้รุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ้งการ
ปริมาณน ้าประปาทั้งส้ิน 4.38 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

อยา่งไรกต็ามการใหบ้ริการประปายงัคงมีปริมาณน ้าสูญเสียในเกณฑ์
มาตรฐานอยูป่ระมาณร้อยละ 22 การประปานครหลวงจึงจ าเป็นตอ้งผลิต
น ้าประปาจ านวนทั้งส้ินเท่ากบั 5.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

- ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จะก าหนดท่ีตั้งของ
เสน้ทางการล าเลียงน ้าดิบ โรงกรองน ้า และสถานีจ่ายน ้า เพื่อใหบ้ริการประปา
ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามท่ีไดจ้  าแนกประเภทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



75
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
- ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม การก าหนดท่ีตั้งของระบบ

การส่ือสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนใน
อนาคตซ่ึงปราศจากเง่ือนไขท่ีตายตวัประกอบกบับทบาททาง
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนของกรุงเทพมหานคร

จดัท า ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
จ าเป็นตอ้งก าหนดบริเวณพื้นท่ีการใหบ้ริการส่ือสาร
โทรคมนาคมเป็นพิเศษ เช่นยา่นพาณิชยกรรมศูนยก์ลางเมือง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง- ปริมาณน ้าเสียท่ีจะเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลในปี 
พ.ศ. 2575 

พิจารณาไดจ้ากปริมาณน ้าประปาของกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ปริมณฑล ซ่ึงหากปริมาณน ้าเสียท่ีเขา้สู่ระบบเท่ากบัร้อยละ 80 ของปริมาณ
น ้าประปา กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลจะมีปริมาณน ้าเสียเท่ากบั 3.50 
ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

ดงันั้น นอกเหนือจากแผนการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสียของ
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลในปัจจุบนั 

- การวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จะ
ก าหนดท่ีตั้งและพื้นท่ีการใหบ้ริการของโรงบ าบดัน ้าเสียท่ีจะเพิ่มข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง

เน่ืองจากระบบรวบรวมน ้าเสียของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัเป็นท่อรวมซ่ึงใชท้ั้งการ
รวบรวมน ้าเสียและการระบายน ้าฝน จึงเป็นผลใหเ้กิดความส้ินเปลืองและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จึงควรก าหนด
บริเวณพ้ืนท่ีใหมี้การแยกท่อรวบรวมน ้าเสียและท่อระบายน ้าฝน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ี
มีบทบาทความส าคญัทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ยา่นพาณิชยกรรมศนูยก์ลางเมือง ยา่น
อนุรักษป์ระวติัศาสตร์ และยา่นสถาบนัการบริหารปกครอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ควรก าหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรเบาบาง เช่น ยา่น
อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย และยา่นชนบทและเกษตรกรรม ใหมี้การติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียใน
พ้ืนท่ี 
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
ปริมาณขยะพิจารณาจากการเกิดขยะเฉล่ีย 1 

กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
การวางและจดัท าผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) จึงควรก าหนดพื้นท่ีจุดขนถ่ายขยะ
และบริเวณพื้นท่ีหรือโรงก าจดัขยะดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
6.1 สภาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปการ 
มีการศึกษาสภาพปัจจุบนัทั้งจ านวนของสถานศึกษาแต่ละระดบั 
จ านวนนกัเรียนนกัศึกษา สถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน 
จ านวนเตียง การกระจายตวัของการใหบ้ริการ  สภาพสถาน
นนัทนาการ กิจกรรมนนัทนาการ ศาสนสถาน สถานบริการ
ชุมชนทั้งส านกังานเขต สถานีต ารวจ สถานีดบัเพลิง
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
6.2 การคาดประมาณความตอ้งการดา้นสาธารณูปการ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 
สถานศึกษามีการคาดประมาณความตอ้งการการบริการดา้น

การศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงจ านวนและโครงสร้าง
ประชากร การคาดประมาณความตอ้งการสถานศึกษาจะแบ่งเป็น 2 
ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โดยพิจารณาจาก
จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายปุระกอบกบันโยบายดา้น
การศึกษาภาคบงัคบัท่ีก าหนดหืประชาชนทุกคนมีการศึกษาถึงระดบั
มธัยมศึกษา 



81
           วิชา ภูมิศาสตร์เมอืง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
สถานพยาบาล 
พิจารณาจากมาตรฐานดา้นผงัเมืองของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยการ

คาดประมาณจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2573 โดยแบ่ง
ตามประเภทของสถานบริการสาธารณสุข ออกเป็น 2 ระดบั ตามการใหบ้ริการ 
ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล

สถานนนัทนาการ 
จากการศึกษามาตรฐานการบริการดา้นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ในเบ้ืองตน้ ไดพ้ิจารณาใหมี้การก าหนดขนาดพื้นท่ี การกระจายตวั และรัศมี
บริการของสวนสาธารณะระดบัยา่นและระดบัเมือง เพื่อรองรับความตอ้งการ
ตามการคาดประมาณประชากรของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2575
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ระบบการใช้ทีด่นิในเขตชุมชนเมอืง
7. สภาวการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัทางธรรมชาติของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีการศึกษามลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ทางน ้า 
อุทกภยั การกดัเซาะชายฝ่ัง แผน่ดินทรุด การเปล่ียนแปลง
ภมิูอากาศและสภาพทางธรรมชาติ การเกิดอุบติัภยัจาก
สารเคมี จากคลงัน ้ามนั เป็นตน้
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การจัดการเมืองแบบยัง่ยนื


