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Redevelopment of the Bangkok Port in Khlong Toei District followed the policy to reduce
it’s role of maritime transportation to utilize this high potential area along Chao Phraya river at the
center of the city. Port Authority of Thailand’s redevelopment Master Plan indicates that the
residents in the country’s largest slums will be evicted for a new large and high density regional
commercial center. The eviction of the long-standing community has been one of the major
reasons halting the redevelopment’s implementation.
This research analyzed and compared the Master Plan (Model 1) to an alternative
approach for new port city (Model 2) based on job-housing balance approach (Cresswell and
Thomas, 1972, Quoted in Patinya Meethong and Wanpen Charoentrakulpeeti, 2010). This approach
offers a balance of 3 major land uses: marine transportation, commercial, and residential (for
existing and future populations) land uses. In addition, Model 2 incorporates Green Port theory
(Bergqvist and Monios, 2018) and Smart Growth Principles (American Planning Association, 2002).
The analysis shows that Model 1, commercially-focused, can accommodate more jobs
than the number of future labor force in the two adjacent districts. As a result, the project will
draw workers from other districts with longer commute causing more environmental impacts.
Moreover, it does not provide sufficient public services and green spaces which will overload the
districts’ services.
Model 2, focusing on the existing community and future population, can optimally
balance jobs and the labor force and provide more on-site public services and green spaces to
enhance quality of life for both the project’s site and the two districts.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้า
โดยเน้นให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลางท่าเรือหลักระดับประเทศ ส่งผลต่อการปรับลดบทบาทด้าน
การขนส่ งสิ นค้าทางน้ าของท่ าเรื อกรุ ง เทพ เนื่องจากข้อจ ากัด ของท่ า เรื อกรุ งเทพหลายประการ
(ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2548) เช่น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาเทียบท่าได้ เป็นพื้นที่ใจกลางเมือง
ไม่สามารถขยายตัวได้อีก ส่งผลด้านมลภาวะต่อชุมชนเมืองโดยรอบ และด้านการจราจรที่แออัด
พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและติดริมแม่น้าเจ้าพระยา มีศักยภาพสูง
ในการเป็นได้มากกว่าท่าเรือขนส่งสินค้า โดยมีเป้าหมายในการลดขนาดพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิสติกส์ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณการขนส่งได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน (ฝ่ายปฏิบัติการ
เรือและสินค้า, 2562) ส่งผลให้มีพื้นที่สาหรับรองรับการพัฒนาในอนาคตมากขึ้น รวมถึงมีศักยภาพใน
การพั ฒ นาแบบความหนาแน่ น สู ง ตามข้ อ ก าหนดร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร
ตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล
จากัด, 2562) มีแนวคิดหลักในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
แบบความหนาแน่นสูง มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยการย้ายพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนแออัดเก่าแก่
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออกทั้งหมด ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคทาให้ไม่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้ใน
ปัจจุบัน
จึงเกิดแนวทางการพัฒนาเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ของงานวิจัย คือ องค์ประกอบ 3 ส่วน
หลักที่ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วน
ชุมชนเมือง สามารถอยู่ร่วมกัน ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง โดยเป็น
“เมืองสมดุล” ตามแนวคิดของ Cresswell and Thomas (1972, อ้างถึงใน ปฏิญญา หมีทอง และ
วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, 2553) ประกอบด้วยความสมดุล 3 ประการ คือ ความสมดุลระหว่างบ้าน
และงาน (Job-Housing balance), ความสมดุลเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Balance)
และความสมดุลเชิงสังคม (Social Balance)
งานวิจัยได้ประยุกต์แนวคิด “Job-Housing balance” ดังกล่าว โดยสร้างความสมดุล
ระหว่ า งแหล่ ง งานพาณิ ช ยกรรมกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม ประชากรเดิ ม ทั้ ง หมด และกลุ่ ม
ประชากรใหม่ที่จะย้ายเข้าสู่พื้นที่โครงการ รวมถึงแรงงานบางส่วนจากพื้นที่เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง แนวคิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่โครงการสามารถช่วยเหลือสังคม ที่เป็นแหล่งงานที่เข้าถึงได้จาก
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การอยู่อาศัยภายในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ส่งผลต่อการลดระยะทางและระยะเวลาในการ
เข้าถึงแหล่งงาน เป็นการลดความแออัดของการจราจรภายในเมืองในภาพรวม
รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของทั้ง 2 เขต จากการรองรับการให้บริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬ า สาหรับประชากรในพื้นที่โครงการและ
ประชากรทั้ง 2 เขต ได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การพัฒนาเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ควรสามารถแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะที่เกิด
จากเมื อ งท่ า เรื อ รู ป แบบเดิ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ น การพั ฒ นาแบบเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม “Green Port”
(Bergqvist and Monios, 2018) และสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด การเติ บ โตอย่ า งชาญฉลาด “Smart
Growth” (American Planning Association, 2002) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมือง
กระชับ สนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน รักษาที่โล่ง มีทางเลือกในการ
เดินทางและคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย โดยมีระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ที่กาหนด
ตาแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง
ตามแนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกต์ (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง, 2558) เมืองท่าเรือควรมีการแยกระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ออกจาก
ระบบขนส่งสินค้า โดยในจุดที่ต้องตัดกันให้ใช้ทางข้าม ทางลอด หรือระบบที่แยกจากกัน ทาให้เกิด
ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าที่ต้องการยานพาหนะขนาดใหญ่สาหรับขนส่งสินค้า ต้องมีความ
สะดวก รวดเร็ว มั่ นคง และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นยานพาหนะประเภทที่ มี
ผลกระทบต่อชุมชนสูง ต้องการเส้นทางระดับสายประธาน และสายหลักรองรับ ส่วนการเดินทางของ
ประชากรในเมืองต้องการเพียงถนนสายรอง ด้วยยานพาหนะขนาดเล็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยให้ความสาคัญกับการขนส่งมวลชนเบา การเดินเท้าและพาหนะแบบไม่มีเครื่องยนต์ต่าง ๆ
1.2 คาถามการวิจัย
องค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบ
ใหม่ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมืองเป็นอย่างไร เพื่อให้องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ที่ประกอบด้วย
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีความสมดุลตามแนวคิด Job-Housing balance และมีระบบ
โครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ที่กาหนดตาแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก เป็นการ
พัฒนาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Port” (Bergqvist and Monios, 2018) และเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชับ สัมพันธ์กับแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด “Smart
Growth” (American Planning Association, 2002)
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมือง บริเวณ
ท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนกประเภท
ตามแนวคิดของงานวิจัย รวมถึงเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันปี 2563
1.3.2 เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม สาหรับ เมืองท่าเรือ
รูปแบบใหม่ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง (Model 2) ขององค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ตามแนวคิด
“Job-Housing balance” (Cresswell and Thomas, 1972, อ้ า งถึ ง ใน ปฏิ ญ ญา หมี ท อง และ
วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, 2553) เพื่อให้เป็น “เมืองสมดุล” สัมพันธ์กับจานวนประชากรเป้าหมายใน
อนาคต และเหมาะสมกับบริบทของท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้สาหรับบริบทของ
เมืองท่าเรืออื่น ๆ
1.3.3 เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมขององค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี เมือง
(Model 2) ตามแนวคิ ด “Green Port” (Bergqvist and Monios, 2018) และแนวคิ ด Smart
Growth (American Planning Association, 2002) เพื่ อ ให้ เ ป็ น การพั ฒ นาแบบเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชับ เหมาะสมกับบริบทของท่าเรือกรุงเทพ
รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้สาหรับบริบทของเมืองท่าเรืออื่น ๆ
1.3.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้าง
เมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ของการพัฒนาตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) กับการ
พัฒนาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง (Model 2) ทั้งจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางสาหรับการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ และเมืองท่าเรืออื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งต้องมีการปรับตัวจาก
บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
ความสมดุลขององค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมือง
ท่าเรือรูปแบบใหม่ ส่งผลให้สามารถรองรับกลุ่มประชากรเดิมทั้งหมดของพื้นที่โครงการ รวมถึงรองรับ
กลุ่มประชากรใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจากความหนาแน่นที่เหมาะสม มี
จานวนแหล่งงานที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีบริการสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวรองรับอย่าง
เพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ได้อย่างปลอดภัย
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตพื้นที่โครงการและพื้นทีศ่ ึกษา
ขอบเขตพื้นที่โครงการ สาหรับศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และ
ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ คือ พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ รวม 2,353 ไร่ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.5-1 และขอบเขตพื้นที่ศึกษา สาหรับรองรับการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬ า ประกอบด้วย พื้นที่เขตคลองเตยรวม 12.994 ตร.กม. และ
พื้นที่เขตพระโขนงรวม 13.986 ตร.กม. ดังแสดงในภาพที่ 1.5-2

ภาพที่ 1.5 - 1 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ บริเวณท่าเรือกรุงเทพ 2,353 ไร่
ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปี 2563

ภาพที่ 1.5 - 2 ผังแสดงเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษา เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563
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1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
มีภาพรวมความเชื่อมโยงของเนื้อหาหลักในแต่ละบท เพื่อนาไปสู่การตอบคาถามของ
งานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ ดังแสดงในภาพที่ 1.5-3
1.ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง

2.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

1. แนวคิดหลักสาหรับการพัฒนา Model 2
(Job-Housing balance, Green Port, Smart Growth)
2. แนวคิดการออกแบบผังเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
3. แนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิสติกส์ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558)
4. เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537)
2.การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้าท่าเรือ
กรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา (กฤษณา วิสมิตะนันทน์,
ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2560)
3.โครงการพัฒนาเมืองท่าเรือโคลัมโบ (Colombo Port City)
Colombo Port City (CHEC.,Ltd, 2014)

+

3.ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันปี 2563 และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
1. กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. สถานการณ์การขนส่งสินค้าทางน้าปัจจุบัน
3. เขตการปกครองของพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
5. องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
6. ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
7. รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
8. ผังและแนวทางการพัฒนาตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

4.วิเคราะห์การพัฒนาตามแนวคิด Model 1

5.วิเคราะห์การพัฒนาตามแนวคิด Model 2

6.เปรียบเทียบการพัฒนาตามแนวคิด Model 1 และแนวคิด Model 2
1. องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2. ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP (Open Space Percentage)
3. ระบบโครงสร้างเมือง จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
4. รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (ความสามารถในการขนส่งสินค้าทางน้า, การรองรับจานวนประชากรและ
แรงงาน, การรองรับที่อยู่อาศัย, การรองรับแหล่งงานพาณิชยกรรม, ความสามารถแบ่งเบาภาระการบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง)

7.ข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่
1. ข้อเสนอแนะสาหรับพื้นที่โครงการบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับเมืองท่าเรืออื่น ๆ ในการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมือง

ภาพที่ 1.5 - 3 แผนภูมิแสดงขอบเขตด้านเนื้อหา
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1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
1.6.1 การจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวคิดของงานวิจัย กาหนดนิยาม
สัมพันธ์กับแนวคิดและทฤษฎีเมือง (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ดังแสดง
ในภาพที่ 1.6-1
1.6.2 ก าหนดเกณฑ์ ค วามหนาแน่ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น สาหรับ เปรี ย บเทีย บ FAR
(Floor Area Ratio) และ OSP (Open Space Percentage) (ดูรายละเอียดในบทที่ 5) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.6-1

ภาพที่ 1.6 - 1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวคิดของงานวิจยั และเกณฑ์ความหนาแน่น

1.6.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ตรงกับปี พ.ศ.2563 และการใช้ประโยชน์ดินใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้าตรงกับปี พ.ศ.2582 ซึ่งสัมพันธ์กับการคาดการณ์แนวโน้มจานวนประชากรและ
จานวนครัวเรือนในอนาคตจากข้อมูลย้อนหลัง 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2562
1.6.4 กาหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าเหมือนกับปัจจุบันปี พ.ศ.2563
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.7.1 Model 1 หมายถึง การพัฒนาที่ดินท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทโครงการของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด, 2562) ดังแสดงในภาพที่ 1.7-1
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ภาพที่ 1.7 - 1 ผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1.7.2 Model 2 หมายถึง การพัฒนาที่ดินท่าเรือกรุงเทพ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
เมือง ตามแนวคิดของงานวิจัย
1.7.3 แนวคิ ด Job-Housing balance หมายถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ า งแหล่ ง งาน
พาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย
1.7.4 นิยามศัพท์เฉพาะพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ของท่าเรือกรุงเทพ
(ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ, 2562)
- West Quay หมายถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก
- East Quay หมายถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก
- Terminal หมายถึง ท่าบริการตู้สินค้า
- Containers หมายถึง ตู้สินค้า ซึ่งมี 3 ขนาด คือ 20 ฟุต, 40 ฟุต และ 45 ฟุต
- Box หมายถึง หน่วยนับจานวนตู้สินค้าทุกขนาด 1 ตู้ นับเป็น 1 Box
- T.E.U. (Twenty foot Equivalent Unit) หมายถึง หน่วยนับ จานวนตู้สินค้า อ้างอิง
ขนาดตู้ 20 ฟุตเป็นหลัก เช่น ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต 1 ตู้ คือ 1 T.E.U., ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต 1 ตู้ คือ
2 T.E.U. และ ตู้สินค้าขนาด 45 ฟุต 1 ตู้ คือ 2.25 T.E.U.
- FCL (Full Container Load) หมายถึง ตู้ที่บรรจุสินค้าเจ้าของเดียว และเจ้าของสินค้า
ต้องการนาออกไปนอกเขตท่าเรือทั้งตู้ หรือเป็นตู้สินค้าขาออกที่บรรจุสินค้าจากโรงงานแล้วนาเข้า
เขตท่าเรือ
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- LCL (Less than Container Load) หมายถึง ตู้ที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของภายในแต่
ละตู้ ซึ่งจะต้องเปิดนาสินค้าออกฝากเก็บไว้ในโรงพักสินค้าภายในเขตท่าเรือ หรือส่งมอบสินค้าโดยตรง
หรือเป็นตู้สินค้าขาออกที่บรรจุสินค้าเข้าตู้ในเขตท่าเรือ
- Empty Container หมายถึง ตู้เปล่าที่ไม่บรรจุสินค้า
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.8.1 การวิจัยนี้สร้างกระบวนการวิเคราะห์ และการกาหนดปัจจัยที่ต้องศึกษา สาหรับ
การวางแผนและผังเพื่อการพัฒนาเมืองท่าเรือ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรในอนาคตที่
คานึงถึงกลุ่มประชากรเดิมและประชากรใหม่ จานวนตาแหน่งงานสัมพันธ์กับประชากรวัยแรงงาน
ความสามารถในการรองรับบริการสาธารณะ และพื้นที่สีเขียว ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบการ
สัญ จรและคมนาคมขนส่ งในการอยู่ร่ วมกั บ พื้น ที่ส่ ว นขนส่ง สินค้ าทางน้ าและโลจิส ติกส์ ฯลฯ ซึ่ ง
สามารถนากระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและผังพัฒนาเมืองท่าเรืออื่น ๆ ได้
1.8.2 แนวทางการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบ
โครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง ขององค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก
ตามแนวคิ ด Job-Housing balance เพื่ อ ให้ เ ป็ น “เมื อ งสมดุ ล ” สั ม พั น ธ์ กั บ จ านวนประชากร
เป้าหมายในอนาคต และการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมขององค์ประกอบ
3 ส่วนหลัก ตามแนวคิด Green Port และแนวคิด Smart Growth เพื่อให้เป็นการพัฒนาแบบเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชับ เหมาะสมกับบริบทของท่าเรือ
กรุงเทพ รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้สาหรับบริบทของเมืองท่าเรืออื่น ๆ
(Cresswell & Thomas. “Job-Housing balance” (1972) อ้างถึงในปฏิญญา หมี
ทอง และวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีต,ิ 2553)
(Rickard Bergqvist & Jason Monios, 2018)
(American Planning Association(APA), 2002)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีเมือง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา
ในบทที่ 2 นี้ประกอบด้วยการศึกษา 2 ส่วนหลัก คือ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเมือง เพื่อ
นากรอบแนวคิดและทฤษฎีเมืองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมสาหรับการพัฒนาเมืองท่าเรือ
รูปแบบใหม่ ตามแนวคิดของงานวิจัย (Model 2) ประกอบด้วย แนวคิด Job-Housing balance,
แนวคิด Green Port, แนวคิด Smart Growth, แนวคิดการออกแบบผังเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
, แนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติก ส์ และเกณฑ์และมาตรฐานการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ส่วนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย หรือ
วิธีการพัฒนาเมืองท่าเรือดังกล่าว ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์ทตี่ อบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่
1. การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร โรจน
ประดิษฐ์, 2537)
2. การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้าท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา
(กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2560)
3. กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเมืองท่าเรือโคลัมโบ (Colombo Port City) (CHEC Port
City Colombo (Pvt) Ltd., 2014)
2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเมือง
2.1.1 แนวคิด Job-Housing balance
แนวคิด Job-Housing balance เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ “เมืองสมดุล” ตามแนวคิด
ของ Cresswell and Thomas (1972, อ้างถึงใน ปฏิญญา หมีทอง และวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ,
2553) ที่ได้ใช้เป็นฐานความคิดในการสร้างเมืองใหม่ในประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ
1) ความสมดุลระหว่างบ้านและงาน (Job-Housing balance)
เมืองจะสมดุลได้ต่อเมื่อระดับของประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นเท่ากับระดับของการ
จ้างงาน และมีการพัฒนาแนวคิดนี้หาก “โอกาส” ที่สามารถหางานได้เท่ากับ “โอกาส” ที่จะมีบ้าน
เท่ากัน เมืองนั้นก็มีความสมดุลระหว่างบ้านและงาน
2) ความสมดุลเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Balance)
เมื่อเมืองนั้นมีประเภทของร้านค้าและบริษัทที่หลากหลาย และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของเมืองไม่ได้จากัดเพียงอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเดียว หรือคือการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจที่กว้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสาขาเศรษฐกิจหนึ่งใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของเมือง
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3) ความสมดุลเชิงสังคม (Social Balance)
เมืองสมดุลควรมีลักษณะสังคมที่หลากหลาย ไม่จากัดเพียงประชาชนชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นกรรมกร ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการอาศัยและทางานอยู่ใน
เมืองเดียวกัน
ดัชนีที่ใช้วัด “ความสมดุลระหว่างบ้านและงาน” (ปฏิญญา หมีทอง และวันเพ็ญ เจริญ
ตระกูลปีติ, 2553) ที่นิยมมี 2 รูปแบบ คือ อัตราจานวนงานต่อจานวนบ้าน (Jobs-housing Ratio)
และสัดส่วนระหว่างจานวนคนทางานทั้งหมดในพื้นที่กับจานวนหน่วยที่พักอาศัยในพื้นที่เดียวกัน เป็น
ดัชนีที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่งมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นคือ งานทั้งหมดที่อยู่ในตลาดงานจะมีคนทาอยู่เสมอ
และจานวนหน่วยพักอาศัยให้นับรวมถึงบ้านว่าง อัตราส่วนที่ถือ เป็นภาวะดุลยภาพคือ 1.0 งานต่อ
หน่วยที่พักอาศัย แต่ในความเป็นจริงมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น จานวนแรงงานต่อครัวเรือนที่มีมากกว่าหนึ่ง
คน ภาวะดังกล่าวจึงอาจไม่มีโอกาสเกิ ดขึ้นจริง ซึ่งในการจัดทาผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับเอ็มไอที
สรุ ป ว่ า ความสมดุ ล ระหว่ า งบ้ า นและงานที่ ค วรตั้ ง เป็ น เป้ า หมายส าหรั บ แต่ ล ะหน่ ว ยวางผั ง ใน
กรุงเทพมหานครจะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.75-2.35 งานต่อหน่วยที่พักอาศัย (ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ฉบับเอ็มไอที, 2538 อ้างถึงใน ปฏิญญา หมีทอง และวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, 2553)
สรุปการนาแนวคิด Job-Housing balance มาประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัย เพื่อกาหนด
องค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม มีความสมดุลระหว่างบ้านและงาน โดยกาหนดนิยาม
แหล่งงานดังกล่าวเป็น “แหล่งงานพาณิชยกรรม” เนื่องจากการลดบทบาทและสัดส่วนพื้นทีด่ ้านขนส่ง
สิ น ค้ า ทางน้ าของท่ า เรื อ กรุ ง เทพ เมื่ อ ปรั บ เป็ น Smart Port และท่ า เรื อ อั ต โนมั ติ (Automated
Container Terminal) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องจักรแทนกาลังคนมากขึ้น ส่งผลให้
ประเภทงานและต าแหน่ ง งานของพื้นที่โ ครงการเปลี่ยนแปลงไปสัม พัน ธ์กั บ การพัฒ นาเป็ น ศู น ย์
พาณิชยกรรมแบบความหนาแน่นสูงแทน
ดัชนีที่นามาประยุกต์ใช้ คือ สัดส่วนระหว่างจานวนคนทางานทั้งหมดในพื้นที่กับจานวน
หน่วยที่พักอาศัยในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งแนวคิดของงานวิจัยต้องการรองรับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
ของพื้นที่โครงการ รวมถึงแรงงานบางส่วนจากพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ที่โครงการสามารถช่วยเหลือสังคม จากการเป็นแหล่งงานที่เข้าถึงได้จากการอยู่อาศัยภายในเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
ดังนั้นจานวนคนทางานทั้งหมด หรือจานวนประชากรวัย แรงงานเป้าหมายของพื้นที่
โครงการ ตามแนวคิดของงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของ
พื้นที่โครงการ, จานวนประชากรผู้ว่างงาน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด ซึ่งการคานวณจานวนประชากรวัย แรงงานดังกล่าว สัมพันธ์
กับจานวนประชากรเป้าหมายในอนาคต แสดงถึงประชากรวัย แรงงานทั้งหมดสามารถอยู่อาศัยใน
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พื้นที่ โครงการ รวมถึงนอกพื้นที่ โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอ โดยมี
สมมติฐาน คือ มีจานวนประชากรวัยแรงงานเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากัน และมีโอกาสในการทางานใน
แหล่งงานพาณิชยกรรมได้ทุกประเภทเหมือนกัน
ดังนั้นแนวคิด Job-Housing balance ตามแนวคิดของงานวิจัย เป็นความสมดุลระหว่าง
จานวนแหล่งงานพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถรองรับจานวนประชากรวัยแรงงาน
เป้าหมายในอนาคต ที่พักอาศัยในพื้นที่โครงการ รวมถึงพักอาศัยนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอและสมดุล
2.1.2 แนวคิด Green Port
การพัฒนาเมืองท่าเรือแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Port” ตามแนวคิด ของ
Bergqvist and Monios (2018) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ส่วน ดังนี้
1) สายการเดินเรือขนส่ง (Shipping Lines)
เป็นการส่งเสริมให้เรือขนส่งสินค้าลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ที่ส่งผลต่อมลภาวะทาง
อากาศสูง ได้แก่ น้ามันเตา (Heavy Fuel Oil : HFO), น้ามันดีเซล (Marine Gas oil : MGO) และ
เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก โดยที่นิยมมากที่สุด คือ (Liquefied natural gas : LNG) แต่สามารถ
ช่ ว ยลดแก๊ ส เรือ นกระจก (Greenhouse gas : GHG) ได้ เ พี ย ง 25% เนื่ อ งจากยั ง คงเป็ นเชื้ อ เพลิง
ฟอสซิล
แนวคิดพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น Hydrogen, พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels)
และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสาหรับการขนส่งระยะใกล้ ในอนาคตจะมีการพัฒนารองรับระบบจ่าย
ไฟฟ้า (Cold Ironing) สาหรับเรือที่มาเทียบท่า เป็นแหล่งพลังงานสะอาดสาหรับระบบไฟฟ้า แสง
สว่าง ระบบทาความเย็น ระบบทาความร้อน และระบบปรับอากาศในเรือ นอกจากนี้ยังมีพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ จากพลังงานลม และ Solar Panel
ปัจจัยอีกส่วนซึ่งสามารถช่วยลดมลภาวะจากการขนส่งได้ คือ การควบคุมความเร็วของ
เรือขนส่ง (Slow Streaming) และปรับการออกแบบตัวถังของเรือ (Hull Design)
2) ท่าเรือ (Ports)
ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ภายในท่าเรือ (Near and Within the Port) และ
พื้นที่แนวหลังของท่าเรือ (Hinterland)
2.1 พื้นที่ภายในท่าเรือ (Near and Within the Port)
มีแนวคิดส่งเสริมให้มีพื้นที่รองรับระบบจ่ายไฟฟ้า (Cold Ironing) สาหรับเรือที่มาเทียบ
ท่า เป็นระบบที่เหมาะสาหรับเมืองท่าเรือที่มีประชากรอาศัยอยู่โดยรอบ เนื่องจากลดผลกระทบด้าน
มลภาวะสิ่งแวดล้อมภายในเมืองท่าเรือ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสูง แต่ใน
ระยะยาวประหยัดกว่าการใช้น้ามันเชื้อเพลิง และสามารถลดมลภาวะทางเสียงได้ดีกว่าการใช้ LNG
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2.2 พื้นที่แนวหลังของท่าเรือ (Hinterland)
มีแนวคิดส่งเสริมให้มีการขนส่งของพื้นที่แนวหลังของท่าเรือแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ระบบ “modal shift” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่โหมดที่ประหยัดพลังงาน มี
แนวทาง 4 วิธี เพื่อปรับระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการลดมลภาวะทางอากาศ และลดความ
แออัดการจราจร ได้แก่
- การเปลี่ ย นผลกระทบภายนอกเป็ น ผลกระทบภายใน (internalization of
externalities) คือ การที่ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต้องเป็นผู้แบกรับภาระจากการกระทานั้น ๆ
- การเก็บค่าธรรมเนียมถนน (road pricing)
- จากัดรูปแบบทางเลือกในการเดินทาง (modal split quota)
- การเพิ่มค่าภาระเรือเข้าท่า (additional port dues)
3) ผู้ กาหนดนโยบายและผู้กากับดูแลหรือหน่วยงานกากับดูแล (Policymakers
and Regulators)
หน่วยงาน International Maritime Organization (IMO) เป็นเวทีในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น อนุสัญญา MARPOL รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่ง
กาหนดมาตรการเพื่อเน้นลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ, การใช้
พลังงาน, เสียง, ความสัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชน, ของเสียจากท่าเรือ, ของเสียจากเรือ, การพัฒนาท่าเรือ,
คุณภาพน้า, ฝุ่น, การขุดลอกร่องน้า
อี ก มาตรการคื อ การก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด ส าหรั บ ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment Ship Index : ESI) เพื่ อ จู ง ใจให้ ส่ ว นลดส าหรั บ เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ซึ่ ง มี
เป้าหมายรวม 17 ข้อ จาก 5 ประเด็นหลัก คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น , สภาพภูมิอากาศและการ
จัดการพลังงาน, ความสัมพันธ์ของท่าเรือกับพื้นที่ชุมชน, ความมั่นคงและปลอดภัย, การปกครองและ
จริยธรรม
สรุปการนาแนวคิด Green Port มาประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัย สามารถแบ่งพื้นที่ได้เป็น
2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ จัดเป็นพื้นที่ภายในท่าเรือ (Near and Within
the Port) และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง จัดเป็นพื้นที่แนวหลังของท่าเรือ
(Hinterland) โดยการเปลี่ยนรูปแบบของท่าเรือ กรุงเทพมาเป็นท่าเรืออัตโนมัติ สัมพันธ์กับระบบ
“modal shift” เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่โหมดที่ประหยัดพลังงาน ส่งผลต่อการลด
มลภาวะต่อพื้นที่เมืองโดยรอบ
ตามแนวคิดของงานวิจัยมีมุมมองที่แตกต่าง คือ ไม่เพียงท่าเรือที่สามารถลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรอบ แต่ พื้นที่แนวหลังของท่าเรือ (Hinterland) สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่
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ทาหน้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากท่าเรือด้วยการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว เพื่อเป็นแนว
กันชน (Buffer) ระหว่างท่าเรือกับพื้นที่เมืองได้ สัมพันธ์กับ (Environment Ship Index : ESI) ด้าน
ความสัมพันธ์ของท่าเรือกับพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้องค์ประกอบ 3 ส่วนหลักของเมืองท่ารูปแบบใหม่ที่
ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชน
เมือง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2.1.3 แนวคิด Smart Growth
เป็นการศึกษาแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด “Smart Growth” อ้างอิง 2 ส่วน คือ
ตามแนวคิ ด American Planning Association (APA, 2002) และตามแนวคิ ด ของฐาปนา
บุ ญ ยประวิ ต ร (2551) เพื่ อ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วในบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
ต่างประเทศและในประเทศไทย สาหรับเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามแนวคิดของงานวิจัยต่อไป
- แนวคิด Smart Growth ของ American Planning Association (APA)
การเติบโตอย่างชาญฉลาด “Smart Growth” ตามแนวคิดของ American Planning
Association (2002) มีหลักการนาไปปรับใช้ 3 รูปแบบหลัก ดังนี้
(1) รวมอยู่ในกฎหมายโดยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนของรัฐ เช่น Hawaii, Rhode
Island, Vermont และ Washington
(2) พั ฒ นาโดยกระบวนการที่ เ ป็ น อิ ส ระและน ามาใช้ ใ นภายหลั ง ตามกฎหมายการ
ปกครอง และจัดทาเป็นแผนงาน เช่น Connecticut, Florida, New Jersey และ Oregon
(3) ก าหนดเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ เช่ น Maryland หรื อ สาระส าคั ญ (Themes) ผสมกั บ
วัตถุประสงค์และนโยบาย เช่น Hawaii
แนวคิด Smart Growth ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดรวม
12 ด้าน ดังนี้
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use)
วางแผนการใช้ที่ดินและกรอบนโยบายเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนา ซึ่งตระหนักถึงธรรมชาติของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับกิจกรรม รองรับการให้บริการ
สาธารณะและสิ่งอานวยความสะดวก
2) การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
สร้ า งโอกาสในการท างานที่ ห ลากหลายน่ า พอใจและคุ้ ม ค่ า เพื่ อ ขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการว่างงานสูงหรือรายได้ต่อหัวต่า ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
Comprehensive plans ให้ มี โ อกาสทางเศรษฐกิ จ ส าหรั บ ประชาชนทุ ก คนในรั ฐ โดยอยู่ ใ นขี ด
ความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณะและสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะของรัฐ
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3) ที่อยู่อาศัย (Housing)
ส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงอย่างเพียงพอ มีความสมดุลของการเลือกที่อยู่อาศัย
สาหรับทุกระดับรายได้และกลุ่มอายุ มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้มีความหนาแน่น
ของที่อยู่อาศัยและประเภทที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย และสนับสนุนการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม
4) บริการสาธารณะ และสิ่งอานวยความสะดวก (Public Services or Facilities)
วางแผนและพัฒนาการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะอย่างทันท่วงที
เป็นระเบียบ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนในสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะที่มีอยู่แล้ว
และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัย โดยมีมาตรฐานในการให้บริการ
ตามเกณฑ์ข้อกาหนด
5) ระบบขนส่งสาธารณะ (Transportation)
เพื่อให้มีระบบการขนส่งแบบบูรณาการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดและ
ประหยัดพลังงาน สาหรับประชาชนทุกคน คานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีทางเลือกของ
ระบบขนส่งสาธารณะและเส้นทางที่หลากหลายสาหรับคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน นอกจากนี้
ส่งเสริมให้มีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อระดับเมืองและภูมิภาค
6) การป้องกันแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Protection)
เพื่อให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม มีการฟื้นฟูด้วย
การรักษาความงามและคุณภาพของพื้นที่ คานึงถึงผลกระทบจากการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนบนแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
7) คุณภาพอากาศ (Air Quality)
เพื่อรักษาคุณภาพอากาศที่ปกป้องสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งส่งผลให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและเมือง
8) พลังงาน (Energy)
เพื่อให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุน
น้อยที่สุด ลดความต้องการพลังงานด้วยการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการในทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น วางแผนเพื่อให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการมี
สภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9) การเกษตรและการอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ดิ น ป่ า (Agricultural and Forest Land
Preservation)
เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและป่ า ไม้ โดยด าเนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
เศรษฐกิจ จากการปลู กและการเก็บเกี่ยวพันธุ์ไม้ป่า ที่ สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรดิน น้า
อากาศ สัตว์น้า และสัตว์ป่า รวมถึงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มโอกาสทางการเกษตร

16
10) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Intergovernmental Relations)
เพื่อสร้างกระบวนการวางแผนและกรอบนโยบายที่มีการประสานงานและครอบคลุม
เป็นแนวทางในการตัดสินใจของคณะกรรมการการวางแผนภูมิภาคและหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการ
วางแผนแบบบูรณาการ ทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
11) ความเป็นเมือง (Urbanization)
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพจากการใช้ที่ดินใน
ชนบทสู่เมือง ส่งเสริมการพัฒนาในเขตเมืองที่มีสิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะเพียงพอ
ลดแปลงที่ดินที่มีการพัฒนาไม่เหมาะสม ซึ่งมีความหนาแน่นต่าและเติบโตแบบไร้ทิศทาง รวมถึงวาง
แผนการพัฒนาเพื่อรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้า นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์แบบ
กระชับ
12) การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Participation)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งในทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการวางแผน ซึ่ ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการการวางแผนภูมิภาคและหน่วยงานของรัฐ
- แนวคิด Smart Growth (ฐาปนา บุญยประวิตร, 2551)
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด “Smart Growth” (ฐาปนา บุญยประวิตร, 2551) มี
เกณฑ์หลักเพื่อประยุกต์ใช้ 10 ข้อ ดังนี้
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ ลดภาระการเดินทาง ลด
มลพิษที่เกิดจากการสัญจร เพิ่มเวลาพักผ่อนและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้สูงขึ้น ช่วยให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานแบบกระชับ มีขอบเขตของเมืองและชุมชนที่ชัดเจน สามารถปกป้องพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
เกษตรกรรมไว้ได้
2) การสนั บ สนุ น การออกแบบอาคารให้ เ กาะกลุ่ ม กั น และใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ออกแบบอาคารแบบกระชับ (Compact Building Design)
โดยมี 2 แนวทาง ได้แก่ ฟื้นฟูกายภาพกลุ่มอาคารที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดความกระชับมีความ
ต่อเนื่องกัน และจัดทาข้อกาหนดสาหรับอาคารที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ภายในพื้นที่ย่านหรือชุมชน
อีกแนวทางคือ ฟื้นฟูสภาพอาคารเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง
การฟื้นฟูอาคารทิ้งร้างหรืออยู่ระหว่างข้อพิพาท
3) การสร้างโอกาสและทางเลือกที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรทุกระดับรายได้
สนับสนุนให้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะผสมผสานด้านรูปแบบ ขนาดและ
ระดับราคา เป็นการเสริมสร้างชุมชนแบบผสมผสานของผู้อยู่อาศัยทุกระดับ มีความหลากหลายด้าน
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อาชีพ อายุ การศึก ษาและระดับของรายได้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ก่อให้เกิดความคุ้มค่าด้าน
เศรษฐกิ จ และด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ลดภาระการลงทุ น ด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากร
4) การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน
มีองค์ประกอบทางกายภาพที่นามาใช้ในการวางผังและออกแบบตามเกณฑ์ โดยให้มีการ
เชื่อมต่อกับที่อยู่อาศัย ซึ่งตั้งอยู่ในรัศมีระยะการเดินถึง ประกอบด้วย
(1) ย่านหรือชุมชนต้องมีศูนย์บริการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณะ
สุข วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ
(2) หน่ ว ยบริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ เช่ น สถานี ข นส่ ง มวลชน ทั้ ง หลั ก และย่ อ ย หรื อ
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ตลาดสด หรือร้านสะดวกซื้อ
5) การเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนให้ เ ป็ น สถานที่ พิ เ ศษ (distinctive) และมี แ รงดึ ง ดู ด
(attractive) ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง
การพัฒนาย่านหรือชุมชนให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นปัจจัยดึงดูดให้ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเสมือนตนเองเป็นส่วนประกอบสาคัญของย่านและชุมชน ด้วยการพัฒนา
ทางกายภาพให้เกิดพื้นที่สุนทรีย์ มีความงดงามรื่นรมย์ เป็นสถานที่ส่วนกลางสาหรับการพักผ่อน
หย่อนใจ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกัน และประชาชนกับพื้นที่ ได้แก่ การพัฒนา
ภูมิทั ศน์เมื อง (Townscape), การพัฒนาภูมิทัศน์ถนน (Streetscape), การพัฒนากายภาพพื้ น ที่
พาณิ ช ยกรรมใจกลางเมื อ ง (Public Market) และการพั ฒ นากายภาพศู น ย์ ก ลางย่ า นหรื อ ชุ ม ชน
(Communities Center) ฯลฯ
6) การรั ก ษาพื้ น ที่ โ ล่ ง พื้ น ที่ ก ารเกษตร พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ที่ ง ดงาม พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อปกป้องคุ้มครองพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนกับชุมชน ลดการตั้ง
ถิ่ น ฐานแบบกระจั ด กระจาย ซึ่ ง รุ ก ล้ าพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและพื้ น ที่ ธ รรมชาติ มี ก ลยุ ท ธ์ เช่ น การ
แลกเปลี่ ย นกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น (TDR) ส าหรั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนดั้ ง เดิ มและเขตที่ตั้ ง อาคารประวั ติ ศาสตร์ ,
กลยุทธ์การฟื้นฟูสภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Infill) เพื่อขจัดความขัดแย้งด้านอัตลักษณ์ , สนับสนุนให้ใช้
ประโยชน์จากอาคารที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว
7) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนและมุ่ ง การพั ฒ นาไปยั งชุ ม ชนที่ มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้ว
เป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ย่ า นหรื อ ชุ ม ชนที่ มี ข อบเขตชั ด เจน และมี ค วาม
หนาแน่น สามารถฟื้นฟูสาธารณูปโภค สาธารณูปการซึ่งได้ลงทุนไว้แล้ว ส่งผลให้มีความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่า
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8) การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลาย
เป็นการสร้างทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทของพื้นที่ เช่น
พื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมใจกลางเมือง ต้องเน้นการเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานีรถขนส่งมวลชน
และพื้นที่สาธารณะด้วยทางเท้ า ส่วนพื้นที่เขตต่อเมืองและชานเมือง ให้ใช้ระบบการขนส่งมวลชน
ประเภทเบาเชื่อมต่อระหว่างย่านกับแหล่งงาน และพัฒนาทางเดินและทางจักรยานสาหรับการสัญจร
ภายในย่านหรือชุมชน
9) การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ์ได้ ชัดเจน ยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ให้ความสาคัญกับหน่วยงานท้องถิ่นในการวางแผนการจัดการชุมชน โดยใช้ข้อมูลการ
จากศึกษาวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ จะทาให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้
10) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสานร่วมมือกันระหว่าง
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความส าคัญ กับการให้ความรู้ การศึกษาและการสารวจความต้องการเชิงลึกของ
ประชาชน โดยใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็นทางผังเมือง (hand on Public workshop) และ
เทคนิ ค placemaking ซึ่ ง จะท าให้ ป ระชาชนได้ ตั ด สิ น ใจในกระบวนการวางผั ง จากสถานที่ แ ละ
เหตุการณ์จริง
สรุ ป ความแตกต่ า งของแนวคิ ด “Smart Growth” ในส่ ว นที่ APA ก าหนดมากกว่ า
แนวคิดของฐาปนา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development), คุณภาพอากาศ (Air
Quality) และพลั งงาน (Energy) ส่วนที่ ฐ าปนากาหนดมากกว่า คือ การเสริมสร้างชุมชนให้เป็น
สถานที่พิเศษ (distinctive) และมีแรงดึงดูด (attractive) ด้วยความผูกพันกับสถานที่อย่างเข้มแข็ง
สรุปการนาแนวคิด Smart Growth มาประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัย เป็นการผสมผสาน
แนวคิดอ้างอิงทั้ง 2 ส่วน ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานแบบเมืองกระชับ สนับสนุนการ
เชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน รักษาที่โล่ง มีทางเลือกในการเดินทางและคมนาคมขนส่ง
ที่หลากหลาย คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งงานรองรับประชากรทั้ง 2 เขต
การพัฒนาตามแนวคิด Smart Growth เป็นการมองภาพรวมเมืองกระชับของพื้นที่เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
โดยพื้นที่โครงการทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เมืองสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวในส่วนที่ไม่
เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้พื้นทีท่ ั้ง 2 เขต มีการเติบโตอย่างชาญฉลาดในอนาคต
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2.1.4 แนวคิดการออกแบบผังเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
ตามแนวคิดการออกแบบผังเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง (ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ,
2550) มีแนวคิดแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2549)
1) รูปแบบโครงสร้างเมือง
เป็นแบบที่มีศูนย์กลางคมนาคมขนส่งเป็นศูนย์กลางของเมือง เมืองจะขยายตัวเป็นชั้น ๆ
โดยมี กิ จ กรรมคมนาคมขนส่ ง ต่ า ง ๆ เป็ น หลั ก เช่ น กิ จ การขนส่ ง ทางเรื อ โกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า ย่ า น
อุตสาหกรรม ย่านพาณิชยกรรม ย่านพักอาศัย ฯลฯ โดยกิจกรรมพาณิชยกรรมต่าง ๆ จะเป็นกิจกรรม
ผสมมีเขตราชการ สถาบันศาสนา และสวนสาธารณะกระจายทั่วไปในชุมชน
2) รูปแบบการใช้ที่ดิน
ควรมี ก ารจั ด กลุ่ ม ตามลั ก ษณะเฉพาะของกิ จ กรรมนั้ น ๆ โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงและ
ประสานกับกลุ่ ม อื่น ๆ เช่น เปลี่ ยนพื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture Zone) เป็นพื้นที่โล่ง (Open
Space) หรือพื้นที่แนวกันชนสีเขียว (Green Belt) ที่ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่บริการสังคม (Social
Service Zone) โดยการแบ่งรายละเอียดของพื้นที่ (Zone) มีแนวคิดดังนี้
(1) เขตเมืองเก่า ควรมีการวางแผนอนุรักษ์สถานที่สาคัญ และปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยู่เดิมให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดให้มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อแทนพื้นที่
กันชนสีเขียว (Green Belt)
(2) เขตพาณิชยกรรม มี 3 ระดับ คือ การค้าในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น โดยให้ระดับนานาชาติอยู่ใกล้ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรม ระดับชาติอยู่ใกล้
ศูนย์กลางเมือง และระดับท้องถิ่นกระจายไปทั่วบริเวณโดยมีมาตรการควบคุม
(3) เขตอุตสาหกรรม ต้องเป็นอุตสาหกรรมปลอดมลภาวะจึงจะสามารถอยู่ใกล้ศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่งได้
(4) เขตพักอาศัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีการจัดเตรียม
ระบบคมนาคมแบบการบริการสังคม และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ เขตผู้มีรายได้น้อยจะอยู่ใกล้เมือง
และแหล่งงานอุตสาหกรรม ส่วนเขตผู้มีรายได้ปานกลางและสูง จะอยู่แถบชานเมืองใกล้กับแนวกันชน
สีเขียว
(5) เขตบริการสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข และ
คลินิก โดยคลินิกจะอยู่ใกล้ที่พักอาศัยมากที่สุด และมีการเชื่อมโยงการบริการทั้ง 3 ระดับเข้าด้วยกัน
(6) เขตบริการการศึกษา โรงเรียนจะกระจายเป็นกลุ่มทั่วพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัย มีความ
สะดวกต่อการสัญจรของนักเรียน ส่วนระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะกาหนดตาแหน่งโดยมีทาเล
ที่สะดวกในการให้บริการและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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(7) เขตสถาบั น ศาสนา พิ จ ารณาบริ เ วณศาสนาสถานเดิ ม และเตรี ย มที่ ใ หม่ ที่ มี
สภาพแวดล้อมสงบสวยงาม และใกล้กับที่พักอาศัย เพื่อกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่พักผ่อน
ได้ด้วย
(8) เขตสวนสาธารณะ ควรออกแบบให้มีความต่อเนื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ส่วนของเมือง มีพื้นที่เพียงพอต่อจานวนประชากร และกระจายไปทั่วเมือง สามารถเข้าถึงได้ในระยะ
1 กิโลเมตร หรือ 30 นาที
(9) เขตราชการ อยู่ในตาแหน่งที่สะดวกในการติดต่อจากเอกชนและประชาชนทั่วไป
และมีสถาปัตยกรรม รวมถึงภูมิสถาปัตยกรรมที่สง่างามเป็นศักดิ์ศรีแก่เมือง
3) รูปแบบการคมนาคม
(1) ระบบถนน จะแยกการจราจรเส้นทางรถบรรทุกจากรถยนต์ขนาดเล็ก และแยก
การจราจรระดับภาคจากการจราจรภายในเมือง ด้วยถนนลัด (By-Pass) ในแต่ละชั้น
(2) ระบบทางรถไฟ สนับสนุนให้มีการใช้รถไฟขนส่งสินค้าในระยะไกลและผ่านแดนไป
ประเทศจีนตอนใต้และอินโดจีนมากขึ้น ส่วนการขนส่งผู้โดยสารในลักษณะขนส่งมวลชน (Mass
Transit) เสนอแนะให้ผ่านบริเวณสาคัญของเมือง
(3) ระบบรถประจาทาง ควรจัดให้มีสายรถประจาทางผ่านบริเวณสาคัญภายในเมื อง
ส่วนรถที่เดินทางเชื่อมต่อภูมิภาค ควรจะมีสถานีขนส่งของเมืองให้จอดที่เดียว และแยกการจราจรให้
ผ่านชุมชนน้อยที่สุด
4) นโยบายศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
ควรปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการในระดับชาติ ให้มีนโยบายการค้านาการเมือง คือ ลด
ข้อจากัดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกับประเทศไทย ส่วน
การพัฒนาทางกายภาพ ควรเสนอเงื่อนไขพิเศษ (Special Option) แก่หน่วยงานราชการหรือเอกชน
เป็นแนวหน้าบุกเบิกดาเนินการก่อน รวมถึงควรส่งเสริมให้มีท่าเรือโดยสารรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและต่างประเทศ และจัดเตรียมบริเวณทีจ่ ะเป็นย่านโรงแรมและศูนย์การค้าในอนาคต
5) ระบบการบริการสังคม
(1) การบริการสาธารณสุข ควรส่งเสริมการบริการทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งเพิ่มสถานรับเลี้ยง
เด็กและผู้สูงอายุด้วย โดยหน่วยงานของรัฐจะอยู่บริเวณศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรม
ส่วนที่เป็นของเอกชนจะอยู่ในเมืองหรือชุมชน
(2) การศึกษา ควรจะรวมกลุ่มโรงเรียน เป็นระบบ 2 โรงเรียน (Twin School) เพื่อ
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์และสถานที่ร่วมกัน โดยเชื่อมต่อกันด้วยการคมนาคมและโทรคมนาคม
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สรุ ป การน าแนวคิ ด การออกแบบผั ง เมื อ งศู น ย์ ก ลางคมนาคมขนส่ ง (ระหั ต ร โรจน
ประดิษฐ์, 2550) มาประยุกต์ใช้สาหรับเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ต้องคานึงถึงบทบาทหลักของท่าเรือ
กรุงเทพที่เปลี่ยนแปลงไป จากการลดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้า ทาให้ระบบโครงสร้างเมืองไม่ได้
มีศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งตามแนวคิดดังกล่าว แต่ยังคงสามารถนาแนวคิดการใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งส่งเสริมบริการสาธารณะสาหรับประชากรในเมือง การอยู่ร่วมกันของชุมชนและ
ศู น ย์ ก ลางคมนาคมขนส่ ง โดยมี พื้ น ที่ โ ล่ง (Open Space) และแนวกั น ชนสี เ ขีย ว (Green Belt) ที่
ชัดเจน รวมถึงการแยกระบบทางสัญจรมาประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้มีแนวคิดเขตพักอาศัยแตกต่างกัน
ซึ่งตามแนวคิดของงานวิจัยแบ่งเขตพักอาศัยสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรและขนาดครัวเรือน โดยมี
โอกาสและทางเลือกที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรทุกระดับรายได้เ ท่าเทียมกันตามแนวคิด Smart
Growth
2.1.5 แนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ตามแนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง, 2558) มีแนวคิดเน้นการสร้างประสิทธิภาพด้านการขนส่งเชื่อมต่อกับยานพาหนะ
ประเภทอื่น และมีกิจกรรมรวบรวมและกระจายสินค้า (logistics) รองรับอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง
ต้องคานึงถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือโดยให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม
(green port) ควบคู่กันไปกับแนวคิดเมื องชาญฉลาด (smart city) พร้อมกับหลักการบริห ารจั ด
การเมืองที่เอกชนผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะเป็นภาคีหลักในการพัฒนาเมืองประเภทนี้ เนื่องจาก
เป็นกิจการที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นจานวนมากและก่อให้เกิดการจ้างงานต่อเนื่องเป็นการจ้างงาน
หลักในเมือง ภาคเอกชนจึงต้องรับผิดชอบการพัฒนาทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ทั้งหมดทั้งในส่วนพื้นที่การขนส่งและส่วนพื้นที่เมือง
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วแบ่ ง องค์ ป ระกอบของเมื อ งเป็ น 2 ส่ ว นหลั ก ประกอบด้ ว ย เมื อ ง
ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ โดยมีท่าเรือเป็นศูนย์กลาง ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
บริเวณเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ และพื้นที่เมืองและชุมชน ภายใต้ความต้องการเป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ร่วมกับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการสองประการนี้มีความขัดแย้งกันเองในตัว
จึงต้องมี การวางผั งเมื อ งที่ ล ดความขัดแย้ งระหว่า งกั นและทาให้เกิ ด การสอดประสานกัน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามหลักการระบบเมืองแยกส่วนแบบซ้อนทับ (grade separated system) เข้ามาเป็น
องค์ประกอบหลักของเมือง
โดยแยกระบบการเดินทางของสององค์ประกอบออกจากกัน และในจุดที่ต้องตัดกันให้ใช้
ทางข้ามทางลอดหรือระบบที่แยกจากกัน ทาให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการเดินทางที่
แตกต่างกัน เนื่องจากเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าที่ต้องการ
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ยานพาหนะขนาดใหญ่สาหรับขนส่งสินค้า ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง และสามารถให้บริการ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นยานพาหนะประเภทที่มีผลกระทบต่อชุมชนสูง ต้องการเส้นทางระดับสาย
ประธาน และสายหลักรองรับ ต้องมีองค์ประกอบสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีสูง
ในทางกลับกัน การเดินทางของประชากรในเมืองทั้งพลเมือง และแรงงานต้องการเพียง
ถนนสายรองและสายท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยยานพาหนะขนาดเล็ ก และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้
ความสาคัญกับระบบขนส่งมวลชนเบา การเดินเท้าและยานพาหนะแบบไม่มีเครื่องยนต์ต่าง ๆ จึงต้อง
แยกการขนส่งทั้งสองประเภทออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้
งานและให้บริการ
โดยที่ ส่ ว นคมนาคมขนส่ ง และอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ ง ต้ อ งการสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการที่มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพและปริมาณมากเพียงพอต่อการผลิตขนาดใหญ่ และ
สามารถรองรับภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้เช่นกัน ในขณะที่ พื้นที่เมืองและชุมชนต้องการโครงสร้างพื้นฐาน
แบบมาตรฐาน และเป็นขนาดชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ยังต้องมีพื้นที่กันชนที่สามารถแยกองค์ประกอบหลักทั้งสองประเภทออกจาก
กันได้โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างกัน ส่งผลให้วิธีการวางผังเมืองศูนย์กลางคมนาคม
ขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ เป็นลักษณะเมืองสองขนาด สองประเภทและสองความต้องการเชิงพื้นที่
สอดประสานและซ้อนทับกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.1.5-1
สรุปการนาการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง, 2558) มาประยุกต์ใช้สาหรับเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ตามแนวคิดของงานวิจัย มีความ
แตกต่างกันระหว่างความสัมพันธ์ของพื้นที่ส่วนคมนาคมขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ และพื้นที่เมือง
และชุมชน เนื่องจากการปรับลดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าและอุตสาหกรรมของท่าเรือกรุงเทพ
โดยพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและเน้นรองรับแหล่งงานพาณิชยกรรมแทน ทาให้ประชากรและแรงงาน
ของพื้นที่โครงการไม่จาเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ท่าเรือโดยตรง แต่ยังคงสามารถนาแนวคิดระบบขนส่ง คือ
การแยกระบบขนส่งสินค้า ออกจากระบบขนส่งสาหรับขนส่งคนมาปรับใช้ รวมถึงการมีพื้นที่กันชน
ระหว่างพื้นที่ท่าเรือ กับพื้นที่เมืองในบริบทของท่าเรือกรุงเทพได้
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ภาพที่ 2.1.5 - 1 การพัฒนาเมืองต้นแบบเมืองคมนาคมทางน้าและโลจิสติกส์
ที่มา : คู่มือออกแบบและวางผังแนวคิดเมืองคมนาคมทางน้าและโลจิสติกส์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2558
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2.1.6 เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นการแสดงเกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จาแนกประเภท
ตามแนวคิดของงานวิจัย โดยกล่าวถึงเฉพาะประเภทซึ่งสัมพันธ์กับการกาหนดองค์ประกอบและ
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการบริเวณท่าเรือกรุงเทพ และมีแหล่งที่มาอ้างอิง ดังนี้
1) ที่อยู่อาศัย
ตาราง 2.1.6 - 1 เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เมืองขนาดใหญ่ จานวนประชากร 200,000 - 1,500,000 คน
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก กาหนดประเภทอาคารเป็นอาคารชุด
สูง 8 ชั้นขึ้นไป

ขนาดพื้นที่ดิน
แหล่งที่มา
(ตร.ม.)
800-3,200 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ประเภทอาคาร
ชุด ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 200-800 ตร.ว.

2) พาณิชยกรรม
ตาราง 2.1.6 - 2 เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขนาดพื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม 5 ดาว
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
- ตลาด

- ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549)
(กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

แหล่งที่มา

4,800 อาคารสานักงาน ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
4,800 พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 120-1,200 ตร.ว.
14,400 ศูนย์การค้า ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 2,400-3,600 ตร.ว.
1,600 สถานีบริการน้ามันเชลล์ ในกทม. ขนาดพื้นที่ขั้นต่า
400 ตร.ว.
3,200 ตลาดสด ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 2-10 ไร่ (ขนาดแปลงเล็กสุด
สัมพันธ์กับการรองรับศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน)
1,500 ภายในบริเวณที่ 3 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548 พื้นใช้สอยรวม 300-1,000
ตร.ม. (คิดพื้นที่คลุมดิน 50%)
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ตาราง 2.1.6 - 3 เกณฑ์และมาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม 5 ดาว
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
- ตลาด
- ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

เกณฑ์จานวน
คนทางาน

แหล่งที่มา

1 คน : 10 ตร.ม.
1 คน : 1 ห้อง
1 คน : 25 ตร.ม.

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : จานวนคน : 1 สานักงาน
มาตรฐานสมาคมโรงแรมไทย
ขนาดพื้นที่ใช้สอย : จานวนคนเฉลี่ย : 1 Retail

10 คน : แห่ง

สถานีบริการน้ามันเชลล์ ในกทม.

1 คน : 1 ร้าน : 4 ตร.ม.
1 คน : 25 ตร.ม.

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : จานวนคนเฉลี่ย : 1 แผง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย : จานวนคนเฉลี่ย : 1 ร้าน

3) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตาราง 2.1.6 - 4 เกณฑ์และมาตรฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และนันทนาการและการกีฬา
ลาดับ
3.1

3.2

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เกณฑ์การให้บริการ
ตามทฤษฎีเมือง
รัศมีการให้
พื้นที่
บริการ

ศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอนุบาล (อายุ 3-5 ปี)
ระดับประถม (อายุ 6-11 ปี)
ระดับมัธยม (อายุ 12-17 ปี)
ระดับอุดมศึกษา (อายุ 18-21 ปี)
ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
ศูนย์หรือสถานีอนามัย
โรงพยาบาล

1 ไร่
5 ไร่
20 ไร่
50 ไร่
5 ไร่
20 ไร่

- โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2
- โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1

มากกว่า 20 ไร่

- โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
มากกว่า 30 ไร่
- โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
- โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- โรงพยาบาลศูนย์

มากกว่า 40 ไร่
มากกว่า 50 ไร่

0.5 กิโลเมตร
2 กิโลเมตร
5 กิโลเมตร
10 กิโลเมตร
5 กิโลเมตร
10 กิโลเมตร
30,000 50,000 คน
50,000 80,000 คน
มากกว่า
100,000 คน
มากกว่า
200,000 คน
มากกว่า
2,000,000 คน

เกณฑ์
ประสิทธิภาพ
นักเรียน : ครู และ
นักเรียน : ห้องเรียน
25 : 1 และ 30 : 1
25 : 1 และ 40 : 1
20 : 1 และ 40: 1
3 เตียง : ประชากร
1,000 คน
30 เตียงขึ้นไป
60 เตียงขึ้นไป
120 เตียงขึ้นไป
150 เตียงขึ้นไป
300 เตียงขึ้นไป
700 เตียงขึ้นไป

แหล่งที่มา
มาตรฐานการวางผังเมือง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย และเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการวางผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
และองค์การอนามัยโลก WHO
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการ
ปรับระดับศักยภาพของหน่วย
บริการสุขภาพ กองบริหาร
การสาธารณสุข สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตาราง 2.1.6 - 4 เกณฑ์และมาตรฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และนันทนาการและการกีฬา (ต่อ)
ลาดับ
3.3

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์กลางการบริการ
สานักงานเขต
สถานีตารวจ

สถานีดับเพลิง
ห้องสมุด / ศูนย์การเรียนรู้
3.4

3.5

เกณฑ์การให้บริการ
ตามทฤษฎีเมือง
พื้นที่
รัศมีการให้บริการ
20-25 ไร่
-

เขตคลองเตย
พื้นที่รับผิดชอบ
5,000-10,000 ไร่

-

สามารถดับเพลิงได้ 2
จุด ในเวลาเดียวกัน
-

1.25 ไร่

สาธารณูปโภค
ไฟฟ้า
ประปา
การจัดเก็บและกาจัดขยะ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
สวนสาธารณะระดับชุมชน
10 ไร่
สวนสาธารณะระดับย่าน
50 ไร่
สวนสาธารณะระดับเมือง
100 ไร่

เกณฑ์
ประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา

ความหนาแน่น
ประชากร
มากกว่า 10 คน/ไร่
รถดับเพลิง 8 คัน
รถบันได 4 คัน
ประชากร 20,000 คน
ขึ้นไป/แห่ง

ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549

-

6-7 กิโลวัตต์/คน/วัน
300 ลิตร/คน/วัน
1 กิโลกรัม/คน/วัน

ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549

1 กิโลเมตร
5 กิโลเมตร
10 กิโลเมตร

9 ตร.ม./คน

มาตรฐานการวางผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
และองค์การอนามัยโลก WHO

2.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา
2.2.1 การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร
โรจนประดิษฐ์, 2537)
เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาและวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2547 ด้วยการลดขนาดท่าเรือให้มีความเหมาะสมและปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น ส่วนภายนอกท่าเรือจะเป็นการจัดหาผลประโยชน์และปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ให้สนับสนุน
กิจกรรมขนส่งทางเรือ เพื่อให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ และส่งเสริมท่าเรือ
แหลมฉบังให้เป็นท่าเรือหลักของประเทศต่อไป โดยมีกระบวนการวิเคราะห์แตกต่างจากแนวคิดของ
งานวิจัย ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ในส่วนนี้เป็นการสรุป ภาพรวมกระบวนการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
สรุปแนวทางของระบบการวางแผนท่าเรือ, ศึกษามาตรฐานทั่วไปของท่าเรือกรุงเทพ, ศึกษาทางเลือก
ในการวางผัง, วิเคราะห์รายละเอียด ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อกาหนดโปรแกรม (Program), วางผัง
แม่บทท่าเรือกรุงเทพ ดังแสดงในภาพที่ 2.2.1-1
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ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ
1.สรุปแนวทางของระบบการวางแผนท่าเรือ 6 ขั้นตอนหลัก
ที่มาของสินค้า -> ปริมาณสินค้า -> จานวนท่าเทียบเรือ -> ปริมาณเครื่องมือเครื่องจักร -> พื้นที่เก็บสินค้า ->
พื้นที่สิ่งอานวยความสะดวก สานักงาน และส่วนบริการ -> จานวนบุคลากร
2.ศึกษามาตรฐานทั่วไปของท่าเรือกรุงเทพ
กาหนดมาตรฐานจากลักษณะท่าเรือกรุงเทพที่เหมาะสมของ JICA (1994) ประกอบด้วย เป้าหมายของท่าเรือ,
ท่าเทียบเรือ, เครื่องมือทุ่นแรง, ทีเ่ ก็บสินค้า, อาคารที่ทาการและส่วนบริการ, บุคคลากร
3.ศึกษาทางเลือกในการวางผังท่าเรือ 3 ทางเลือก จากการกาหนดปริมาณสินค้าเป้าหมาย
(1) ประมาณ 500,000 TEU. ต่อปี -> ปรับบทบาทเป็นท่าเรือภูมิภาค ส่งเสริมท่าเรือแหลมฉบังอย่างมาก
(2) ประมาณ 1,000,000 TEU. ต่อปี -> บทบาทเป็นท่าเรือหมายเลข 2 ของประเทศ
(3) ประมาณ 1,500,000 TEU. ต่อปี -> ท่าเรือกรุงเทพมีความสาคัญมาก ส่วนท่าเรือแหลมฉบังแยกตัวเดี่ยว
3.1 กาหนดสัดส่วนของท่าเรือทั้ง 3 ทางเลือก ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสรุปข้อดี-ข้อเสีย
ประกอบด้วย เป้าหมายของท่าเรือ, ท่าเทียบเรือ, เครื่องมือทุ่นแรง, ที่เก็บสินค้า, อาคารที่ทาการและส่วน
บริการ, บุคคลากร
3.2 วิเคราะห์ทางเลือกทั้ง 3 ด้วยวิธี Goal Achievement Matrix
มีปัจจัยเปรียบเทียบ 20 ปัจจัย และเกณฑ์คะแนน 4 ระดับ (1 = แย่มาก, 2 = พอใช้, 3 = ดี, 4 = ดีมาก)
สรุปทางเลือกทีไ่ ด้คะแนนมากที่สุด คือ ทางเลือกที่ 2 ปริมาณสินค้า 1,000,000 TEU. ต่อปี
4. วิเคราะห์รายละเอียด ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อกาหนดโปรแกรม (Program) วางผังท่าเรือกรุงเทพ
- เป้าหมายของท่าเรือ (จานวนสินค้า TEU./ปี, จานวนเที่ยวจอดเรือสินค้า/ปี)
- ท่าเทียบเรือ (เขื่อนตะวันตก, เขื่อนตะวันออก, คอนเทนเนอร์, เรือบรรทุกเล็ก)
- เครื่องมือทุ่นแรง
- ที่เก็บสินค้า (โกดังและโรงพักสินค้าในท่าเรือและนอกท่าเรือ, ลานตู้คอนเทนเนอร์)
- อาคารที่ทาหารและส่วนบริการ (อาคารและส่วนบริการ, พื้นที่บริเวณที่ตั้งฝ่ายต่าง ๆ)
- บุคลากร
ภาพที่ 2.2.1 - 1 ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ
ที่มา : วิทยานิพนธ์การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537)
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ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ต่อ)
5. วางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ พื้นที่ในเขตท่าเรือกรุงเทพ (เขตรั้วศุลกากร) และ พื้นที่นอกเขตท่าเรือกรุงเทพ
(เขตที่ดินท่าเรือ)
5.1 พื้นที่ในเขตท่าเรือกรุงเทพ (เขตรั้วศุลกากร)
ข้อมูลและหลักการวางผัง, โปรแกรมวางผังท่าเรือกรุงเทพ, นโยบายและแผนงานของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย และการศึกษาของ JICA บางส่วนที่เหมาะสม
5.2 พื้นที่นอกเขตท่าเรือกรุงเทพ (เขตที่ดินท่าเรือ)
(1) วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เดิม โดยวิธี Goal Achievement Matrix ด้วย 5 ปัจจัย
ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพื้นที่, ความสัมพันธ์กับกิจการของการท่าเรือฯ, ปัญหาของพื้นที่,
นโยบายและโครงการในพื้นที่, ผลกระทบของพื้นที่ต่อการท่าเรือฯ และชุมชน
(2) วิเคราะห์ความเหมาะสมในทางกายภาพของพื้นที่เปลี่ยนแปลงว่าควรทากิจกรรมประเภทใดโดย
เทคนิค Potential Surface Analysis (PSA)
- กาหนดกิจกรรม 3 ประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม , พื้นที่เพื่อการขนส่งสินค้า, พื้นที่เพื่อ
การพักอาศัย
- กาหนดปัจจัยสาหรับให้คะแนน 6 ปัจจัย สัมพันธ์กับความต้องการของกิจกรรมแต่ละประเภท
เกณฑ์ค่าคะแนน
ปัจจัย
พาณิชยกรรม
ขนส่งสินค้า
พักอาศัย
3
2
1
1.การจราจรขนส่ง
ขนส่งบุคคลสะดวก ขนส่งสินค้าสะดวก การจราจรไม่สะดวก
2.ราคาที่ดิน
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
3.การใกล้ แหล่งธุรกิจของเมือง ใกล้มาก
ปานกลาง
ไกล
4.การใกล้ท่าเรือ
ปานกลาง
ใกล้มาก
ไกล
5.สาธารณูปโภค
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
6.สภาพแวดล้อมและมลภาวะ ปานกลาง
มลภาวะมาก
มลภาวะน้อย
- เกณฑ์การปรับปรุงกิจกรรมกับพื้นที่ (เมื่อรวมผลคะแนนของทั้ง 6 ปัจจัย หาค่าเฉลี่ยด้วยการหาร 6)
พื้นที่พาณิชยกรรม 2.6-3
พื้นที่ขนส่งสินค้า 1.6-2.5
พื้นที่พักอาศัย
0-1.5
ภาพที่ 2.2.1 - 1 ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ต่อ)
ที่มา : วิทยานิพนธ์การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537)
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ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ต่อ)
5.2 พื้นที่นอกเขตท่าเรือกรุงเทพ (เขตที่ดินท่าเรือ)
(3) สรุปนโยบายและโครงการของการท่าเรือฯ และเสนอแนวความคิดและโครงการของการวางผังจาก
วิทยานิพนธ์ที่ควรเพิ่มเติมเข้าไป
(4) ศึกษาเส้นทางคมนาคมขนส่งบริเวณท่าเรือกรุงเทพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
(5) พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไข การใช้พื้นที่กับการคมนาคมขนส่งทางบก
(6) สรุปปัญหาทั้งหมดและการวางผังกาหนด Zone ของกิจกรรมนอกเขตศุลกากร (ภาพที่ 2.2.1-2)
สรุปผล
- สรุปความเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่จากผังแม่บท
- สรุปผลกระทบของท่าเรือกรุงเทพเมื่อวางผังแม่บทแล้ว
ภาพที่ 2.2.1 - 1 ขั้นตอนการวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ต่อ)
ที่มา : วิทยานิพนธ์การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537)

จากการศึกษากระบวนการดังกล่าว มีเทคนิควิธีที่น่าสนใจ ได้แก่ Goal Achievement
Matrix และ Potential Surface Analysis (PSA) ซึ่ ง น ามาใช้ ใ นหลายขั้ น ตอน ทั้ ง การพิ จ ารณา
ทางเลือกปริมาณขนส่งสินค้าที่เหมาะสม การพิจารณาพื้นที่ที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง และการกาหนด
กิจกรรมที่เหมาะสมสัมพันธ์กับตาแหน่งที่ตั้งแต่ละบริเวณ
สรุ ป การน ากระบวนการดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ ส าหรั บ งานวิ จั ย มี ข้ อ จ ากั ด ซึ่ ง เกิ ด จาก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งบทบาทของพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพที่เปลี่ยนแปลงไป จาก
การปรับลดพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า โดยมีประสิทธิภาพในการขนส่งไม่น้อยกว่าปัจจุบัน ส่งผลให้
พื้นที่ส่วนท่าเรือไม่จาเป็นต้องอยู่ในตาแหน่งเดิม เหมือนในอดีต แต่ควรนาแนวทางของระบบการ
วางแผนท่าเรือ (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537) มาปรับใช้เพื่อลงรายละเอียดองค์ประกอบและสัดส่วน
ภายในพื้นทีท่ ่าเรือที่เหมาะสมสัมพันธ์กับปริมาณขนส่งสินค้าต่อไป
รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นอกเขตท่าเรือกรุงเทพซึ่งคานึงถึงองค์ประกอบที่คงไว้เหมือนเดิม
หรือควรเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในตาแหน่งเดิมแบบเป็นลาดับขั้นตอน
ตามศักยภาพในแต่ละบริเวณ ดังแสดงในภาพที่ 2.2.1-2 ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากแนวคิด
ของงานวิจัยที่กาหนดองค์ประกอบ สัดส่วนที่เหมาะสมและระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่
ตามกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี เ มื อ ง สั ม พั น ธ์ กั บ จ านวนประชากรเป้ า หมาย ส่ ง ผลให้ เ ป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงกายภาพและต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง องค์ ป ระกอบภายในพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง หมด รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระดับความหนาแน่น ซึ่งแตกต่างจากผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2547 (ระหัตร โรจน
ประดิษฐ์, 2537)

ภาพที่ 2.2.1 - 2 ผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
ที่มา : วิทยานิพนธ์การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ระหัตร โรจนประดิษฐ์, 2537)

ผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
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2.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพืน้ ที่ริมน้าท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮา
มา (กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒ,ิ 2560)
เป็นการศึกษาการพัฒนาของท่าเรือโยโกฮามาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดนาคานาว่า
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ (City Port) เหมือนกับท่าเรือกรุงเทพ และได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้งานของพื้นที่ ท่ าเรือ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่และชุมชนรอบด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งนาไปสู่การเสนอแนวทางนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ริมน้าท่าเรือกรุงเทพ
โดยมีกรอบการวิเคราะห์ผสมผสาน 2 ทฤษฎีหลัก ได้แก่
(1) ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) เป็นการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่กาลังศึกษา ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากการ
วิเคราะห์พัฒนาการของท่าเรือโยโกฮามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(2) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่กาลังศึกษา เพื่อบริหารความขัดแย้ง
และหาแนวทางที่เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างท่าเรือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมืองท่าโยโกฮามา
ไม่เพียงเฉพาะการพัฒนาการจัดการภายในท่าเรือเท่านั้น

ภาพที่ 2.2.2 - 1 พัฒนาการของท่าเรือโยโกฮามา
ที่มา : การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้าท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา (กฤษณา วิสมิตะนันทน์,
ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2560)

ผลการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของท่าเรือโยโกฮามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง 4
ระยะ ดังแสดงในภาพที่ 2.2.2-1 แสดงให้เห็นว่าบทบาทของท่าเรือโยโกฮามามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเป็นไปตามหลักการของทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) และในแต่
ละระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่าเรือโยโกฮามาแตกต่างกันไป
(กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ระหัตร โรจนประดิษฐ์ และกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2560)
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เริ่มต้นจากระยะที่ 1 ท่าเรือเพื่อการค้าขาย มีความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อกันมาก
นัก, ระยะที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่ างท่าเรือกับนิคม
อุตสาหกรรมโดยรอบ, ระยะที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของท่าเรือเนื่องจากการย้ายออกของ
โรงงานอุตสาหกรรม และระยะที่ 4 เมืองท่าเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ท่าเรือ รัฐบาลของเมืองท่า ภาคธุรกิจ และชุมชนที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอแบบจ าลองการพั ฒ นาท่ า เรื อ ในเมื อ งใหญ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development of City Port) ตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระยะที่ 4 ของการพัฒนาการของท่าเรือโยโกฮามา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาชุมชนเมืองที่เติบโตอยู่รอบท่าเรือ ร่วมไปกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของท่าเรือให้เหมาะสมกับ
ชุมชน ประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการและประสานผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแบ่งหน้าที่สนับสนุนกันและกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
(1) รัฐบาลท้องถิ่น ทาหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยประสานความสัมพันธ์และวางแผนการ
พัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงท่าเรือ ธุรกิจ และชุมชนเข้าไปด้วยกันอย่างมีทิศทางและเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย รวมถึงสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ในพื้นที่
(2) ท่าเรือ เป็นคนกลางที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ และจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนประกอบด้วย
1) ฟังก์ชั่นที่จาเป็นของท่าเรือที่สนับสนุนการขนส่งสินค้า ลดฟังก์ชั่นบางอย่างที่ไม่เกิด
ประโยชนต่อการพัฒนาในภาพรวม และเพิ่มฟังก์ชั่นการทางานที่สนับสนุนการเติบโต เช่น การขนส่ง
นักท่องเที่ยวของท่าเรือโยโกฮามา
2) ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณท่าเรือให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือย่านการค้าใหม่ๆ เช่น
การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างศูนย์การค้า โดยอาจใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมที่มีอยู่
(3) ธุรกิจการค้า ต้องสร้างจุดยืนที่เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น พยายามสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในรายได้ และเกิดการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในพื้นที่
(4) ชุนชน การดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดกระแส
ความตื่นตัวในพื้นที่ และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยโครงการที่สอดคล้องประสานกับทุนทางสังคม
(Social Capital) ที่ชุมชนนั้นมีอยู่
ผลการวิจัยเปรียบเทียบกับพัฒนาการของท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ท่าเรือเพื่อการขนส่ง , ระยะที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมท่าเรื อ และระยะที่ 3 การเปลี่ยนแปลง
บทบาทของท่าเรือ พบว่าเป็นเพียงการมองการใช้งานท่าเรือและฟังก์ชั่นในท่าเรือให้เกิดความคุ้มค่า
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มากที่สุดเท่านั้น ไม่ได้มองอย่างองค์รวมที่จะบูร ณาการการพัฒนาเมือง และพัฒนาชุมชนเมืองรอบ
ท่าเรือกรุงเทพให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันและเกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนในอนาคต ท่าเรือกรุงเทพ
ซึ่งถูกลดบทบาท แต่ฟังก์ชั่นการทางานของท่าเรือยังคงเหมือนเดิม ส่งผลให้เกิดพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่ม มากขึ้น และมูลค่าของที่ดินในเชิงเศรษฐกิจก็เสื่อมถอยลง จนเกิดเป็น
แหล่งชุมชนที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย นาไปสู่ปัญหาสังคมรอบท่าเรือ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ท่าเรือ
กรุงเทพต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกับเมืองและชุมชนรอบข้างที่ท่าเรือตั้งอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน สร้างงานสร้างรายได้ และนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้
โดยคณะวิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ริมน้าท่าเรือกรุงเทพ และชุมชน
โดยรอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสัมฤทธิผล ดังเช่นการพัฒนาท่าเรือโยโกฮามา ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนบทบาททางานของท่าเรือ
เป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภคของคนเมือง และเป็นท่าเรือสาหรับ
กระจายสินค้าสาหรับเขตเมืองชั้นในหรือพื้นที่รอบเขตเมือง จะทาให้ท่าเรือกรุงเทพกลับมามีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนรอบท่าเรือ ที่จะสามารถเป็ นแหล่งธุรกิจและการท่องเที่ยว
สร้างงานให้คนในชุมชน
(2) การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและสังคม
การมีเจ้าภาพ ผู้รับผิดชอบหลักในการกาหนดนโยบายพัฒนาท่าเรือกับเมืองรอบท่าเรือ
เป็นแบบองค์รวม โดยให้มีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรมเจ้าท่า และกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถพัฒนาท่าเรือและเมืองร่วมกันไปได้อย่างยั่งยืน
มีการพัฒนาชุมชุนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้โอกาสคนในชุมชนในการลงทุนทา
ธุรกิจในพื้นที่ก่อน หรือมีนโยบายจ้างแรงงานจากคนในชุมชนเป็นอันดับแรก เพื่ อให้คนในชุมชนและ
เมืองโดยรอบ มีโอกาสและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ริมน้าของท่าเรือ
ส่วนโครงการลงทุนขนาดใหญ่บนพื้นที่ว่าง ภาครัฐอาจริเริ่มให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ริมน้า
โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนประกอบธุรกิจที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม โดยกาหนดนโยบายสนั บสนุน
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาลงทุนดาเนินธุรกิจ และอยู่ร่วมกับชุมชนดั้งเดิมได้อย่างยั่งยืน
สรุปการนาผลการศึกษาดังกล่าวมาปรับใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบจาลองการพัฒนา
ท่าเรือในเมืองใหญ่อย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการดาเนินการร่วมกันของภาครั ฐ ท่าเรือ ธุรกิจการค้า และ
ชุมชน สัมพันธ์กับการจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินในการอยู่ร่วมกันขององค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง รวมถึง
การนาการปรับเปลี่ยนบทบาททางานของท่าเรือ และการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
เมืองและสังคมมาปรับใช้ โดยการรองรับกลุ่มประชากรเดิมของพื้นที่โครงการทั้งหมด และสร้างแหล่ง
งานรองรับอย่างเพียงพอ แต่ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะในการต่อยอดต่อไป
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2.2.3 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเมืองท่าเรือโคลัมโบ (Colombo Port City)
ท่าเรือโคลัมโบ เป็นท่าเรือหลักของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บน
เส้นทางการขนส่งทางทะเลสายใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Maritime Silk Road) ตาม
นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้ นทาง” (One Belt One Road) ของจีน ประกอบกับศรีลังกาเป็นจุด
ยุทธศาสตร์สาคัญสาหรับการขนส่งทางทะเล ตั้งอยู่ใจกลางมหาสมุทรอินเดีย เป็นจุดกึ่งกลางเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก อาเซียน ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งใน
อนาคตจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Logistic hub) แห่งใหม่ของโลก (ยุวจุฑา แก้วประทีป,
2561)
จากการเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการขนส่งทางทะเลในอนาคต รัฐบาลศรีลังกาจึงเริ่ม
ดาเนินโครงการ Colombo Port City ในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นเมืองใหม่จากการถมทะเล บริเวณใกล้
กับท่าเรือโคลัมโบ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ซึ่งขยายตัวจากย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ (CBD) ของโคลัมโบ ครอบคลุมพื้นที่ 269 เฮกตาร์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้าปลีกและธุรกิจ
ชั้นนาของเอเชียใต้ ดาเนินการโดยบริษัท China Habour Engineering Company (CHEC) ซึ่งเป็น
กรณีศึกษาที่น่าสนใจสาหรับการพัฒนาเมืองใกล้กับเมืองศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างท่าเรือ
โคลัมโบ โดยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จากการมีแนวคิดของการพัฒนาเมืองดังนี้
แนวคิดหลักในการพัฒนาเมืองท่าเรือโคลัมโบ คือ Sustainable City และ Smart City
เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียใต้ อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ พร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในอนาคต สะดวกสบายในการใช้ชีวิต เป็นแบบอย่างที่ให้
โอกาสทางการค้ า ความบั น เทิ ง การแพทย์ การศึ ก ษา และการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด
ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ย่านหลัก คือ Financial District, Central Park Living, Island Living, The
Marina และ The International Island ดังแสดงในภาพที่ 2.2.3-1 และภาพที่ 2.2.3-2

ภาพที่ 2.2.3 - 1 การพัฒนาพื้นที่ 5 ย่านหลักของ Colombo Port City
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)
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ภาพที่ 2.2.3 - 2 Colombo Port City
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

(1) Financial District
เป็นการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง เป็นแหล่งรวมสานักงานเกรด A มีถนนสายหลักที่
เป็ น ทางการ “Commercial Boulevard” เป็ น ถนนที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะและมี ร ะบบขนส่ ง มวลชน
รองรับ มีประเภทต้นไม้แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามถนน มี CBD
Plaza เป็นแหล่งศูนย์การค้าตั้งอยู่ใจกลางย่าน และ Cultural Park ตลอดแนวริมฝั่งตะวันออก เป็น
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่าโคลัมโบ ท่าเรือโคลัมโบและเมืองใหม่

ภาพที่ 2.2.3 - 3 Financial District
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

(2) Central Park Living
การพัฒนาแบบความหนาแน่นปานกลาง มีสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมืองขนาบข้าง
คลองหลัก เป็นพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงโครงข่ายด้วยการปลูกต้นไม้ และพื้นที่ป่าไม้
เหมาะสาหรับเป็นการจัดงานต่าง ๆ และกิจกรรมสันทนาการที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงมีเส้นทางเดิน
วิ่ง และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเล่นกีฬาขนาดเล็ก
(CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd., 2014)
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ภาพที่ 2.2.3 - 4 Central Park Living
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

(3) Island Living
การพั ฒ นาแบบความหนาแน่ น ปานกลาง เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ชุ ม ชน
ประกอบด้วย สวนสาธารณะหลายแห่ง เช่น Island Park, Cinnamon Park และ Malvathu Park
กระจายตัวทั่วทั้งย่าน ทาหน้าที่รองรับกลุ่มบุคคลภายนอกและภายใน มีระดับความเป็นส่วนตัว
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมี City Beach ตลอดแนวชายฝั่งทางทิศใต้ เป็นบริเวณที่มีทัศนียภาพปลอด
โปร่ง อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสาหรับการพักผ่อน แล่นเรือใบ ดาน้า เล่นกีฬาทางน้า

ภาพที่ 2.2.3 - 5 Island Living
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

(4) The Marina
เป็นท่าจอดเรือที่มีการพัฒนาแบบความหนาแน่นน้อย ประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ เช่น
Marina Square และ Marina Park สาหรับรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ใหม่ มี
การเชื่อมต่อด้วยทางเดิน Walkway ตลอดแนว และมีจุดหมายปลายทางเป็นจุดชมวิวบริเวณแหลมใต้
สุดของพื้นที่
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ภาพที่ 2.2.3 - 6 The Marina
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

(5) The International Island
การพั ฒ นาแบบความหนาแน่ น ปานกลาง เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น Convention &
Exhibition Centre, Education Centre, Healthcare, Entertainment Hub, Business Hub และ
มีรีสอร์ทผสมผสานกับแนวคิดสวนสนุก

ภาพที่ 2.2.3 - 7 The International Island
ที่มา : CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. (https://www.portcitycolombo.lk/)

การพัฒนาพื้นที่ทั้ง 5 ย่านดังกล่าว แสดงให้เห็นแนวคิดการกาหนดองค์ประกอบสัมพันธ์
กับบทบาทหลักในแต่ละย่าน และการกาหนดระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม สัมพันธ์กับกิจกรรม
และบริบทโดยรอบ คานึงถึงการเปิดมุมมอง และทัศนียภาพของโครงการ นอกจากนี้ยังเห็นการ
ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่โล่งสาธารณะ พื้นที่สีเขียวสาธารณะหลากหลายระดับและประเภทในทุก ๆ ย่าน
และการออกแบบให้มีทางเลือกของระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการเดินและขี่จักรยาน ช่วยลด
ปัญหาการจราจรหนาแน่น รูปแบบอาคารใช้หลังคา Green Roof ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มี
การจัดการน้าและของเสีย และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการนามา
ปรับใช้ต่อยอดในงานวิจัย สาหรับขั้นตอนการออกแบบเมืองท่าเรือ เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น “แนวการสร้ า งแบบจ าลอง มาตรฐาน และทฤษฎี เ พื่ อ การ
วางแผนกายภาพ” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลุ่ม ตามทิศทางกระแสความสนใจในการศึกษาเรื่องเมืองและ
สภาพแวดล้อม (สิทธิพร ภิรมย์รื่น , 2552) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) เกี่ยวกับการ
คานวณและสร้างแบบลาจอง (Model) เป็นหลัก ควบคู่กับศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อให้
สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
โดยศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมือง
ท่าเรือรูปแบบใหม่ บริเวณท่าเรือกรุงเทพ 2 Model เมื่อกาหนดให้ Model 1 คือ การพัฒนาตามผัง
แม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด, 2562) และ
Model 2 คือ การพัฒนาที่ดินท่าเรือกรุงเทพ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง ตามแนวคิดของ
งานวิจัย
เป็ น การศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ส าหรั บ Model 1 อ้ า งอิ ง จากรายงานฉบั บ
สมบูรณ์ (Final Report) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อ
บริหารสินทรัพย์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทาโดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
ส่วน Model 2 เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เชิงสถิติ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเกณฑ์ตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีเมือง
มีเครื่องมือหลักในการประเมินข้อมูล และแสดงผลผังด้วยโปรแกรม QGIS และมีขั้นตอน
การวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล ปัจจัย ตัวแปร และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน ประกอบด้วย
1. กาหนดปัจจัยและตัวแปรซึ่งเหมือนกันสาหรับ Model 1 และ Model 2
2. ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันปี 2563 และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
3. วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดการพัฒนา
ของ Model 1
4. วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีเมืองของ Model 2
5. วิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมือง
ท่าเรือรูปแบบใหม่ ของ Model 1 และ Model 2 ทั้งจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ
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3.1 ขั้นตอนกาหนดปัจจัยและตัวแปรซึ่งเหมือนกันสาหรับ Model 1 และ Model 2
ประกอบด้ ว ย การจั ด กลุ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแนวคิ ด ของงานวิ จั ย , เกณฑ์
เปรียบเทียบความหนาแน่น รายละเอียดดังนี้
3.1.1 การจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามแนวคิดของงานวิจัย
ตามแนวคิดของงานวิจัย ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนขนส่ง
สิ น ค้ า ทางน้ าและโลจิ ส ติ ก ส์ พื้ น ที่ ส่ ว นพาณิ ช ยกรรม และพื้ น ที่ ส่ ว นชุ ม ชนเมื อ ง ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง
รายละเอียดนิยามในบทที่ 4 ในส่วนนี้เป็น การแสดงปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ดังแสดงในภาพที่ 3.1.1-1
1.พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
(Port and Logistic Land Use)
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้
ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โรงงาน
โรงฆ่าสัตว์
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
คลังสินค้า
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

2.พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
(Commercial Land Use)
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ส านั ก งานและบริ ษั ท , ธนาคารและสถาบั น
การเงิน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

ปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามตามลาดับ
(1) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่ง
สินค้าทางน้า และกระบวนการทางโลจิสติกส์ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
(2) บริบทของท่าเรือกรุงเทพ จากผังการใช้ประโยชน์
ที่ดินของ กทท. ปัจจุบันปี 2563
(3) จาแนกประเภทย่อย ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการใช้ประโยชน์อาคาร อ้างอิงจากสานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามตามลาดับ
(1) วัตถุประสงค์ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวม กทม. พ.ศ.2556 และร่างปรับปรุงครั้งที่ 4
(2) แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (ฐาปนา
บุญยประวิตร, 2551)
(3) การอ้างอิงความหมายตามแนวคิดการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ กทท. ในอนาคต
(4) การอ้างอิงความหมายจากประเภทของชุมชน ซึ่ง
แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมทางสังคม (จานงค์
อดิวัฒนสิทธิ,์ 2540)
(5) เกณฑ์จานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละ
ประเภท

ภาพที่ 3.1.1 - 1 ปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
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3.พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
(Urban Community Land Use)
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง
เคหะชุมชน
อาคารสูง
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางการศึกษา
ศูนย์กลางการขนส่ง
ศูนย์กลางการบริการ
ศูนย์กลางด้านศาสนา
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับย่าน
สวนสาธารณะระดับเมือง
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง

ปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามตามลาดับ
ที่อยู่อาศัย
(1) อ้างอิงตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนฯ
พ.ศ.2555
(2) การอ้างอิงความหมายจากประเภทของชุมชน
ซึ่งแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมทางสังคม (จานงค์
อดิวัฒนสิทธิ,์ 2540)
(3) สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(1) จาแนกประเภทย่อย ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการใช้ประโยชน์อาคาร อ้างอิงจากสานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
(1) จาแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ
ตามมาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563

ภาพที่ 3.1.1 -1 ปัจจัยในการจาแนกและกาหนดนิยามการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (ต่อ)

3.1.2 เกณฑ์เปรียบเทียบความหนาแน่น
เป็นการศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ โดยเปรียบเทียบในรูปแบบ FAR (Floor
Area Ratio) และ OSP (Open Space Percentage) เท่านั้น ซึ่งเพียงพอสาหรับศึกษาความสามารถ
ในการรองรับพื้นที่ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของ Model ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาความหนาแน่น
ในรูปแบบ OSR (Open Space Ratio) และ BCR (Building Coverage Ratio) แล้วพบว่าไม่ส่งผล
ต่อประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่ได้นาเสนอในการวิจัยครั้งนี้
1) เกณฑ์ความหนาแน่น FAR (Floor Area Ratio)
การวิเคราะห์เกณฑ์ความหนาแน่น FAR ที่เหมาะสม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
รองรั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ได้ จ ากการศึ ก ษาสถิ ติ FAR จ าแนกรายแปลงของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
Model 1 ด้วยโปรแกรม QGIS เนื่องจากมีค่า FAR หลายระดับและมีค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ปัจจุบันปี 2563 รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อกาหนด FAR สูงสุดตามร่างกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในบทที่ 5 และมีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.1.2-1
ขั้นตอนการวิเคราะห์เกณฑ์ความหนาแน่น FAR (Floor Area Ratio) ที่เหมาะสม
1.ศึกษาข้อมูลสถิติ FAR จาแนกรายแปลง ด้วยโปรแกรม QGIS
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 และการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
2.วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเลือกสถิติข้อมูลสาหรับกาหนดเกณฑ์
เลือกสถิติ FAR การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 มีค่า FAR หลายระดับและมีค่ามากที่สุด
3.วิเคราะห์กราฟ Histogram ของชุดข้อมูลด้วยโปรแกรม QGIS
เปรียบเทียบการแบ่งช่วงข้อมูลแบบ Natural Breaks และ Equal Interval
สรุปรูปแบบการแบ่งช่วงที่เหมาะสมคือ Natural Breaks และจานวนช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสมแบ่งเป็น
5 ระดับ เพียงพอและครอบคลุมสาหรับชุดข้อมูลทั้งหมด
4.กาหนดตัวเลขช่วงเกณฑ์ตามข้อกาหนด FAR สูงสุดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความหนาแน่นที่เหมาะสมสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
5.สรุปเกณฑ์ความหนาแน่น FAR (Floor Area Ratio) ที่เหมาะสม
สัญลักษณ์สี

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามร่างกฎกระทรวง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
พาณิชยกรรม
ไม่กาหนด

ช่วงระดับ
เกณฑ์ FAR
0-3
3 - 5.5
5.5 - 8
8 - 10
มากกว่า 10

เปรียบเทียบระดับความหนาแน่น
สาหรับการวิเคราะห์
ระดับความหนาแน่นน้อย
ระดับความหนาแน่นปานกลาง
ระดับความหนาแน่นมาก
ระดับความหนาแน่นสูงสุดตามข้อกาหนด
ระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด

ภาพที่ 3.1.2 - 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์เกณฑ์ความแน่น FAR (Floor Area Ratio) ที่เหมาะสม

2) เกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)
เป็ น การเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งรอบอาคารบนที่ ดิ น แต่ ล ะแปลงในรู ป แบบ
เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแต่ละ Model โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ เท่ากับการ
แบ่ ง ช่ ว งเกณฑ์ FAR ที่ เ หมาะสม ได้ แ ก่ น้ อ ยกว่ า 20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80% และ
มากกว่า 80%
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3.2 ขั้นตอนศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันปี 2563 และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
จากขอบเขตด้านเนื้อหาในบทที่ 1 ซึ่งกล่าวถึงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันปี 2563
และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา ในส่วนนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ สรุป
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามแนวคิดของงานวิจัย, ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย, ศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และศึกษา
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
3.2.1 ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ตามแนวคิดของงานวิจยั
เป็นการแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ปี 2563 ให้เป็นผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.2.1-1
ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
1.ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกตามประเภทหน่วยงาน
อ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2.ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land Use ด้วยโปรแกรม QGIS
อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร พิจารณาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โครงการ และ ภายนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
3.จัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย อ้างอิงนิยามตาม 3.1.1
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตามลาดับ ดังนี้
(1) ความสอดคล้องของ Land Use และ Building Use ในแปลงนั้น ๆ เพื่อกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละแปลง ตามนิยามของสานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
-> กรณีมี Building Use 1 ประเภทและเหมือนกับ Land Use กาหนดเป็นประเภท Land Use นั้น
-> กรณีมี Building Use มากกว่า 1 ประเภท กาหนดประเภท Land Use จากสัดส่วนประเภทการ
ใช้ประโยชน์อาคารในที่ดินแปลงนั้น ๆ มากที่สุด
(2) พิจารณาวัตถุประสงค์ และกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามนิยามของสานัก
การวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร (1) ว่าสอดคล้องกับนิยามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด ตาม
แนวคิดของงานวิจัย เพื่อแปลงให้เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย
4.สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ด้วยโปรแกรม QGIS
ภาพที่ 3.2.1 - 1 ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
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3.2.2 ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่
ใช้สอย ปัจจุบันปี 2563 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
เป็นการศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.2.2-1
ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอย
1.แบ่งพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 เป็น Zone ย่อย ด้วยโปรแกรม QGIS
จัดทาผังแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น 15 Zone (Zone A - Zone O) เพื่อสามารถเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน
พื้นที่อาคารคลุมดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่างในแต่ละบริเวณของพื้นที่โครงการได้สะดวกและชัดเจนขึ้น
2.สรุปขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่าง (ตร.ม.) จาแนกรายแปลง
อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร จาแนกรายแปลง
ตามแนวคิดของงานวิจัย เมื่อกาหนดให้ประเภทการใช้ประโยชน์อาคารเป็นประเภทเดียวกับประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งแปลง
นอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและ
พื้นที่โครงการ
เขตพระโขนง
15 Zone
ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.) -> ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.) -> ขนาดแปลงที่ดิน
พื้นที่อาคารคลุมดิน -> พื้นทีอ่ าคารชั้น 1 รวมทุกหลัง
บนแปลงที่ดินแต่ละแปลง
พื้นที่ใช้สอย -> พื้นที่อาคารคลุมดิน x จานวนชั้นอาคาร
พื้นที่ว่าง -> ขนาดพื้นที่ดิน - พื้นที่อาคารคลุมดิน
3.เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่
ละประเภทของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง และพื้นที่รวมทั้ง
2 เขต ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ เพื่อศึกษา
บทบาทของพื้นที่โครงการ และบทบาทภาพรวม
ของทั้ง 2 เขต

4.เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท
ของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรองรั บ
กิจกรรมแต่ละประเภท

ภาพที่ 3.2.2 - 1 ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย

44
3.2.3 ขัน้ ตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
เป็นการศึกษาความหนาแน่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกประเภทตามแนวคิดของ
งานวิจัยของพื้นที่โครงการ โดยเปรียบเทียบในรูปแบบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP (Open
Space Percentage) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้ว ในขั้นตอน 3.1.2 แต่เนื่องจากค่าสถิติ FAR
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 2 จึงต้องกาหนดเกณฑ์เฉพาะสาหรับความหนาแน่นปัจจุบัน ปี 2563
เพื่อแสดงความแตกต่างของระดับความหนาแน่นได้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.2.3-1
ขั้นตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.คานวณค่า FAR และ OSP จาแนกรายแปลง 15 Zone ของพื้นที่โครงการ
FAR (Floor Area Ratio) -> พื้นที่ใช้สอย / ขนาดพื้นที่ดิน
OSP (Open Space Percentage) -> พื้นทีว่ ่าง / ขนาดพื้นที่ดิน x 100
2.พิจารณาค่าสถิติของชุดข้อมูล และกาหนดช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสม
FAR (Floor Area Ratio)
น้อยกว่า 0.5
0.5-1
1-1.5
1.5-2
มากกว่า 2

OSP (Open Space Percentage)
น้อยกว่า 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
มากกว่า 80%

3.สรุปผังด้วยโปรแกรม QGIS และตารางแสดงระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกอบด้วยผังและตารางแสดงระดับความหนาแน่นเปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR และ OSP
4.เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย เปรียบเทียบตาม
เกณฑ์ระดับความหนาแน่น FAR และ OSP ในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ
ภาพที่ 3.2.3 - 1 ขั้นตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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3.2.4 ขั้นตอนศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
เป็นการศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ขององค์ประกอบหลัก 3
ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
1) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่กทท.ใช้
ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.2.4-1 ภาพที่
3.2.4-2 และภาพที่ 3.2.4-3 ตามลาดับ
1.1 ขั้นตอนศึกษาพื้นทีใ่ นเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1. สรุปผังแสดงองค์ประกอบภายในพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ศึกษาพื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า อ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งแบ่ง
พื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay) และท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East
Quay)

(1) ศึกษาองค์ประกอบภายในพื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ความยาวท่าเทียบเรือ จานวนท่า ขนาดจากัดของ
เรือ และสมรรถวิสัย
1.1 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay)
- ผังตาแหน่งที่ตั้งองค์ประกอบ
- ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอย
- รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ
1.2 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East Quay)
เปรียบเทียบสิ่งอานวยความสะดวกของท่าบริการ
ตู้สินค้า 1 (Terminal 1) และท่าบริการตู้สินค้า 2
(Terminal 2)
- ท่าเทียบเรือ, พื้นที่วางตู้สินค้า, เครื่องมือทุ่นแรง

(2) ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
- ขนาดตู้สินค้า
- สถานภาพของตู้สินค้า
2.2 ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในท่าบริการตู้
สินค้า
แสดงกระบวนการด้วยไดอะแกรมและผัง
- กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
- กระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ

ภาพที่ 3.2.4 - 1 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
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1.2 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1. สรุปผังแสดงองค์ประกอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ประกอบด้วย อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้าทหาร, อาคารสานักงานฝ่ายการช่าง การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย, แผนกรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และด่าน
ตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาองค์ประกอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
(1) ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ว่าง (ตร.ม.) ของพื้นที่โครงการ
(2) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาพที่ 3.2.4 - 2 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์

1.3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
1. สรุปผังอุตสาหกรรมและคลังสินค้าจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
ประกอบด้วย โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ อุตสาหกรรมและคลังสินค้า คลังสินค้า และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ของพื้นที่
โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2.ศึกษาองค์ประกอบศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า จาแนกประเภทย่อย
ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่
โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) วิ เ คราะห์ ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า ตามร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ภาพที่ 3.2.4 - 3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
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2) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ประกอบด้วย ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน และศูนย์ พาณิชยกรรมระดับ
ชุมชน จาแนกประเภทย่อยตามนิยามดังแสดงในหัวข้อ 3.1.1 ดังแสดงในภาพที่ 3.2.4-4
ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
1. สรุปผังพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
สรุปผังพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ประกอบด้วย สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์
แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee, ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
(2) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ประกอบด้วย ตลาด, ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

2.ศึกษาองค์ประกอบพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) การคาดการณ์แหล่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม อ้างอิงเกณฑ์และมาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรม
แต่ละประเภท จากตาราง 2.1.6-3 โดยคิดเฉพาะพื้นที่ขาย สัดส่วน 70% ของพื้นที่ใช้สอย ยกเว้นโรงแรม สัดส่วน 60%
ของพื้นที่ใช้สอย
ภาพที่ 3.2.4 - 4 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

3) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา จาแนกประเภทย่อยตามนิยามดังแสดงในหัวข้อ 3.1.1 ดังแสดงในภาพที่ 3.2.4-5 ภาพที่
3.2.4-6 และภาพที่ 3.2.4-7 ตามลาดับ
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3.1 ขั้นตอนศึกษาที่อยู่อาศัย
1. สรุปผังที่อยู่อาศัยจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
สรุปผังที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(1) ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนแออัด, ชุมชนเมือง, เคหะชุมชน, อาคารสูง
และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
(2) ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
2.ศึกษาองค์ประกอบที่อยู่อาศัย
-> ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ศึกษาข้อมูลชุมชนรายเขตของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 85 ชุมชน และชุมชนที่จัดตั้งบนพื้นที่ของ
การท่า เรือแห่ง ประเทศไทยรวม 26 ชุ มชน ในรูปแบบตารางข้ อ มูล แสดง ประเภทชุ มชน รูปแบบชุ ม ชน
กรรมสิทธิ์ ขนาดพื้นที่ จานวนประชากรและบ้าน
-> ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
ศึกษาข้อมูลสถิติจานวนประชากรและบ้าน เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ปี 2562
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย
และเขตพระโขนง และจานวนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาพที่ 3.2.4 - 5 ขั้นตอนศึกษาที่อยู่อาศัย

3.2 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.สรุปผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา, ศู น ย์ ก ลางการขนส่ง , ศู น ย์ ก ลางการบริ การ, ศู น ย์ ก ลางด้ า นศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
และเขตพระโขนง
2.ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ
ภาพที่ 3.2.4 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
3.วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แบ่งรูปแบบการนาเสนอเป็น 4 กลุ่มหลัก
1) กลุม่ แสดงที่ตง้ั และการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
1.1 ศูนย์กลางการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อนุบาล, ประถม, มัธยม, อุดมศึกษา
ศึกษาข้อมูลศูนย์กลางการศึกษา
อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, สานักงาน
เขต, เว็บไซต์โรงเรียน
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
- ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
การให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์

1.2 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
จาแนกตามระดับการบริการเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ศูนย์หรือสถานีอนามัย และโรงพยาบาล

ศึกษาข้อมูลศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
การวิเคราะห์ข้อมูล
อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวาง
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์
- ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
โรงพยาบาล
การให้บริการ
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ (เฉพาะ
- จานวนแห่ง, จานวนเตียง (โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล)
1.3 ศูนย์กลางการขนส่ง
จาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และระบบขนส่งสินค้า
ศึกษาข้อมูลศูนย์กลางการขนส่ง
ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และ
ระบบขนส่งสินค้า ทั้งทางราง ทางถนน และทาง
น้า กาหนดขอบเขตการศึกษารัศมี 5 และ10
กิโลเมตรจากพื้นที่ศึกษา ด้วยโปรแกรม QGIS
- ผังแสดงเส้นทางและโครงข่ายของแต่ละระบบ
- ตาแหน่งที่ตั้งสถานี
- รัศมีการให้บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
- ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
- การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
- ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
ระบบขนส่งสินค้า
- ความหลากหลายของทางเลื อ กในการขนส่ ง
สินค้า
- ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
- การซ้อนทับกับระบบขนส่ง สาหรับขนคน

ภาพที่ 3.2.4 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
3.วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
2) กลุม่ แสดงทีต่ ง้ั บริการสาธารณะ ซึง่ สัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขตการปกครอง ตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกอบด้วย สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ, สานักงานเขต, สถานธนานุบาล, สถานีตารวจ, สถานีดับเพลิง,
ที่ทาการไปรษณีย์, ห้องสมุด
ศึกษาข้อมูลศูนย์กลางบริการพื้นฐาน
อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร และ
สานักงานเขต
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- จานวนแห่ง และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
- ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
การให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์

3) กลุม่ แสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึง่ พืน้ ทีศ่ กึ ษาตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ประกอบด้วย ไฟฟ้า, ประปา, การจัดเก็บและกาจัดขยะ, การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย

ศึกษาข้อมูลสาธารณูปโภค
อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- จานวนแห่ง และขอบเขตพื้นทีใ่ ห้บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูล
- ความเพียงพอในการให้บริการ
- ความครอบคลุมในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ

4) กลุม่ แสดงที่ตง้ั บริการสาธารณะ ซึง่ ไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวในประเทศไทย
ประกอบด้วย สถานทูตและสถานกงสุล , ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศึกษาข้อมูล
อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวาง
ผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร และ
สานักงานเขต
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- จานวนแห่ง

การวิเคราะห์ข้อมูล
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง

ภาพที่ 3.2.4 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
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3.3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
1. สรุปผังศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย
ด้วยโปรแกรม QGIS
จาแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ แบ่งได้ 3 ระดับ คือ สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะ
ระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง รวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง ของพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง อ้างอิงฐานข้อมูลไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
2.ศึกษาองค์ประกอบศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬาจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่
โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมีการให้บริการ
ภาพที่ 3.2.4 - 7 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

3.3 ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดการพัฒนา
Model 1
เป็นการวิเคราะห์ผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวนรวม 18
Zone ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ วิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนในอนาคต
20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 1, สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 ตามแนวคิดของงานวิจัย ,
ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย, ศึกษาความหนาแน่น
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
3.3.1 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือน จานวนประชากรวัยแรงงาน
ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 1
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนของ
พื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1 ว่าสามารถรองรับการให้บริการประชากรของทั้ง 2 เขต
ได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.3.1-1
การวิเคราะห์ จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสมดุ ล กับ จ านวนต าแหน่ง งานจากพื้ นที่ส่วน
พาณิชยกรรมต่อไป มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.3.1-2
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ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน Model 1
1. วิเคราะห์จานวนประชากรในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
= ประชากรของพื้นที่โครงการ (Model 1) + ประชากรนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2. วิเคราะห์จานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
(1) คาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
คาดการณ์ด้วยวิธี Exponential Forecast จากสถิติจานวนประชากรและครัวเรือนย้อนหลัง 15 ปี
พ.ศ.2548-2562 ตามทะเบียนราษฎร์ จากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(2) คาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือน ปี 2582 รวมประชากรแฝง เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
คาดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง (คน/ตร.กม.) กทม.ในอนาคต 20 ปี ด้วยวิธี Exponential Forecast
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ.2558-2562
(3) วิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 ของพื้นที่โครงการ
- คาดการณ์กลุ่มประชากรนอกชุมชนจากอัตราความหนาแน่น = สัดส่วนพื้นที่ดิน (%) x ขนาดครัวเรือน
- สัดส่วนจานวนประชากรและครัวเรือนปัจจุบัน 2562
(4) สรุปจานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
= จานวนประชากรคาดการณ์รวมประชากรแฝง เขตคลองเตยและเขตพระโขนง (2) - จานวนประชากร
คาดการณ์ของพื้นที่โครงการ (3)
3. วิเคราะห์จานวนประชากรของพื้นที่โครงการ Model 1 ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
(1) ความสามารถรองรับจานวนครัวเรือน = จานวนที่อยู่อาศัยของ Model 1 จาแนกประเภทตามที่อยู่อาศัย
ของแต่กลุ่มประชากร
(2) ความสามารถรองรับจานวนประชากร = จานวนครัวเรือน x ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม (คน/ครัวเรือน)
4. สรุปจานวนประชากรในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ Model 1
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
5. วิเคราะห์ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมในอนาคต
จากขนาดครัวเรือนปัจจุบันปี 2562 และในอนาคตปี 2582 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
-> ประชากรในชุมชน 2.75 คน/ครัวเรือน และประชากรนอกชุมชน 1.09 คน/ครัวเรือน
6. สรุปจานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
= จานวนครัวเรือนของพื้นที่โครงการ (Model 1) + (ประชากรนอกพื้นที่โครงการ/ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม)
ภาพที่ 3.3.1 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน Model 1
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ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงาน Model 1
1. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
= ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 1) + ประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ + ประชากรผู้มี
โอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
2. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ Model 1
ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 1) = จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน
-> อ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของจานวนประชากร
กรุงเทพมหานครทั้งหมด จากสถิติจานวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก
วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
-> สั ด ส่ ว นก าลั ง แรงงาน ร้ อ ยละ 69.9 ของจ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จากการส ารวจ
ภาวะการทางานของประชากรกรุง เทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
สานักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ = (จานวนประชากรของพื้นที่โครงการ x 86.25%) x 69.9%
3. วิเคราะห์จานวนประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ
อัตราการว่างงาน = (จานวนผู้ว่างงาน x 100) / จานวนประชากรวัยแรงงาน
-> อ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรผู้ว่างงาน จากอัตราการว่างงาน 0.9 จากการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ = (0.9 x จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ)/100
4. วิเคราะห์จานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
-> อ้างอิงผลการศึกษาของ Qualtrics ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการประสบการณ์ของอเมริกา เรื่อง
แนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2563 พบว่าบริษัทในประเทศไทยมีจานวนพนักงานลาออก และ
จานวนพนักงานที่มองหางานใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อทางานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี
ประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ = จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ x 16%
5. สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ (Model 1)
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ภาพที่ 3.3.1 - 2 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชาวัยแรงงาน Model 1
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3.3.2 ขัน้ ตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดนิ Model 1 ตามแนวคิดของงานวิจัย
เป็นการแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เป็นผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินจาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.3.2-1
ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
1.จัดทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ดินของ 18 Zone ด้วยโปรแกรม QGIS
2.ระบุตาแหน่งอาคาร สัมพันธ์กับรายละเอียดโครงการในแต่ละ Zone เพื่อแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อย
ระบุตาแหน่งอาคารในผังแม่บทโครงการ สัมพันธ์กับรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ชื่ออาคาร จานวนชั้น
ความสูงอาคาร ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย และแบ่งแปลงที่ดินในแต่ละ Zone เป็น
แปลงย่อย ด้วยโปรแกรม QGIS
3.พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกรายแปลง จากขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร
(1) สรุปขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) จาแนกตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคาร ในที่ดินแต่ละแปลง
(2) จัดกลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคาร สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย
(3) สรุปประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละแปลง จากผลรวมขนาดพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์อาคาร
ประเภทเดียวกัน ไม่รวมส่วน Service ได้แก่ ที่จอดรถ ทางสัญจรและงานระบบ
-> เมื่อมีพื้นที่ใช้สอยประเภทเดียวกันรวมมากกว่า 80% ของพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมดไม่รวมส่วน
Service จัดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนั้น
-> เมื่อมีประเภทการใช้ประโยชน์อาคารมากกว่า 1 ประเภท และมีสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกัน
กาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการแบ่งสัดส่วนที่ดินเป็นแปลงที่ดินย่อย จากการเทียบสัดส่วนพื้นที่
อาคารคลุมดิน
4.สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
โดยจัดทาตารางแสดงรายละเอียดแต่ละ Zone จาแนกรายแปลง ประกอบด้วย ชื่ออาคาร จานวนชั้น
ความสูงอาคาร ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ว่าง
ภาพที่ 3.3.2 - 1 ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
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3.3.3 ขัน้ ตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ และสัดส่วนพื้นที่
ใช้สอยของ Model 1
เป็นการศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
ของ Model 1 จ าแนกประเภทตามแนวคิ ด ของ ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ และเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวจากปัจจุบันปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่
โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.3.3-1
ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอย Model 1
1.สรุปขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอย Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
จัดทาตารางสรุปขนาดพื้นที่ดินรวม และขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม ของทั้ง 18 Zone และจาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และตารางรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นขององค์ ป ระกอบหลั ก
3 ส่วนของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี
2563 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
แต่ละประเภทของพื้นที่โครงการ Model 1 กับ
ปัจจุบันปี 2563 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(3) เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
แต่ละประเภทรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ของ Model 1 กั บ ปั จ จุ บั น ปี 2563 ในรู ป แบบ
ตารางและแผนภูมิ

3.เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
(1) เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นขององค์ ป ระกอบหลั ก
3 ส่วนของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี
2563 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยแต่ละประเภท
ของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ เพื่อศึกษาบทบาท
ของพื้นที่โครงการและความสามารถในการรองรับ
กิจกรรมแต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 3.3.3 - 1 ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย Model 1

3.3.4 ขัน้ ตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของ Model 1
เป็นการศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1 จาแนกประเภทตาม
แนวคิ ด ของงานวิ จั ย ของพื้ น ที่ โ ครงการ ในรู ป แบบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP (Open
Space Percentage) ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้ว ในขั้นตอน 3.1.2 มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่
3.3.4-1
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ขั้นตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1
1.คานวณค่า FAR และ OSP จาแนกรายแปลง 18 Zone ของพื้นที่โครงการ
จากตารางรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2 ประกอบด้วย
FAR (Floor Area Ratio) -> พื้นที่ใช้สอย / ขนาดพื้นที่ดิน
OSP (Open Space Percentage) -> พื้นทีว่ ่าง / ขนาดพื้นที่ดิน x 100
2.จาแนกค่า FAR และ OSP ตามช่วงเกณฑ์
FAR (Floor Area Ratio)
0-3
3-5.5
5.5-8
8-10
มากกว่า 10

OSP (Open Space Percentage)
น้อยกว่า 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
มากกว่า 80%

3.สรุปผังด้วยโปรแกรม QGIS และตารางแสดงระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
ประกอบด้วยผังและตารางแสดงระดับความหนาแน่นเปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR และ OSP
4.เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ของพื้นที่โครงการ
Model 1 กับปัจจุบันปี 2563 โดยเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับความหนาแน่น FAR และ OSP ในรูปแบบ
ตาราง และแผนภูมิ
ภาพที่ 3.3.4 - 1 ขั้นตอนศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1

3.3.5 ขัน้ ตอนศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1
เป็นการศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ขององค์ประกอบหลัก 3
ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ของ Model 1 เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
1) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ของ Model 1
ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่กทท.ใช้
ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 3.3.5-1 ภาพที่ 3.3.5-2
และภาพที่ 3.3.5-3 ตามลาดับ
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1.1 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ Model 1
1. สรุปผังแสดงองค์ประกอบภายในพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ Model 1 ด้วยโปรแกรม QGIS
สรุปรายละเอียดองค์ประกอบ และขนาดพื้นที่ดิน ในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบ
Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
รูปแบบตาราง
(2) เปรี ย บเที ย บต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพ และการเข้าถึง

4.เปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการ
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(1) จัดทาผังแสดงกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้า
และขาออกท่าเรือกรุงเทพ
(2) เปรียบเทียบกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้า
และขาออกท่าเรือกรุงเทพ Model 1 กับปัจจุบัน
ปี 2563

3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของ Model 1 จากปัจจุบันปี 2563
-> เชิงประมาณ : ปริมาณการรองรับ
-> เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพและการเข้าถึง
ภาพที่ 3.3.5 - 1 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ Model 1

1.2 ขัน้ ตอนศึกษาพื้นทีน่ อกเขตรั้วศุลกากรทีก่ ทท.ใช้ประโยชน์ Model 1
2. เปรียบเทียบองค์ประกอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่โครงการ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ของพื้นที่โครงการ
(3) เปรียบเทียบตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาพที่ 3.3.5 - 2 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ Model 1
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1.3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า Model 1
1. สรุปผังอุตสาหกรรมและคลังสินค้า Model 1 จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย
ด้วยโปรแกรม QGIS
(1) สรุปผังอุตสาหกรรมและคลังสินค้า จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ของพื้นที่โครงการ และ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภาพที่ 3.3.5 - 3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า Model 1
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2) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของ Model 1
ประกอบด้วย ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน และศูนย์ พาณิชยกรรมระดับ
ชุมชน จาแนกประเภทย่อยตามนิยามดังแสดงในหัวข้อ 3.1.1 ดังแสดงในภาพที่ 3.3.5-4
ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 1
1. สรุปผังพาณิชยกรรม Model 1 จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
(1) สรุปผังพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิ ดของงานวิจั ย ของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมแต่ละประเภท จาแนกราย Zone ในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
(1) สรุปความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
(Model 1) อ้างอิงเกณฑ์และมาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภทจากตาราง 2.1.6-3
(2) เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
Model 1 กับปัจจุบันปี 2563 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
4. เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมกับจานวนประชากรวัยแรงงาน
เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ Model 1 กับจานวนประชากร
วัยแรงงานของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ภาพที่ 3.3.5 - 4 ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 1
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3) ขั้นตอนศึกษาพื้นที่ส่วนชุมชนเมืองของ Model 1
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา จาแนกประเภทย่อยตามนิยามดังแสดงในหัวข้อ 3.1.1 ดังแสดงในภาพที่ 3.3.4-5 ภาพที่
3.3.4-6 และภาพที่ 3.3.4-7 ตามลาดับ
3.1 ขั้นตอนศึกษาที่อยู่อาศัย Model 1
1. สรุปผังที่อยู่อาศัย Model 1 จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
(1) สรุปผังที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน และจานวนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทของพื้นที่โครงการในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบที่อยู่อาศัย Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่อาศัยจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัยจาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(4) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัย จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย Model 1
เปรียบเทียบตาแหน่งชุมชนปัจจุบันปี 2563 จาแนกประเภทที่อยู่อาศัยตามแนวคิดของงานวิจัย
3.ความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและครัวเรือน
(1) ความสามารถรองรับจานวนครัวเรือน = จานวนที่อยู่อาศัยของ Model 1 (Unit)
(2) ความสามารถในการรองรับจานวนประชากร = จานวนครัวเรือน x ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
อ้างอิงขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม (คน/ครัวเรือน) จาแนกตามกลุ่มประชากรจากการวิเคราะห์ประชากร
-> ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน 2.75 คน/ครัวเรือน
-> ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน 1.09 คน/ครัวเรือน
(3) เปรียบเทียบจานวนประชากรและครัวเรือนของพื้นที่โครงการ Model 1 กับจานวนประชากรและครัวเรือน
คาดการณ์ในอนาคต จาแนกตามกลุ่มประชากร ในรูปแบบตาราง
4.วิเคราะห์รูปแบบและขนาดที่อยู่อาศัย
วิเคราะห์รูปแบบและขนาดที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมสาหรับแต่ละกลุ่มประชากร
ภาพที่ 3.3.5 - 5 ขั้นตอนศึกษาที่อยู่อาศัย Model 1
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3.2 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1
1.สรุปผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ด้วยโปรแกรม QGIS
(1) สรุปผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ของพื้นที่โครงการ และ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย ในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ ในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิ
3.วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แบ่งรูปแบบการนาเสนอเป็น 4 กลุ่มหลัก
1) กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
1.1 ศูนย์กลางการศึกษา
(1) สรุปผังตาแหน่งที่ตั้งศูนย์กลางการศึกษา Model 1 ด้วยโปรแกรม QGIS
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่อาคารคลุมดิน Model 1
(3) วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการรองรั บ จ านวนห้ อ งเรี ย น จ านวนนั ก เรี ย น จ านวนครู Model 1 และ
ความสามารถในการรองรับของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(4) วิเคราะห์จานวนประชากรวัยเรียของ Model 1
-> อ้างอิงสัดส่วน % จานวนประชากรวัยเรียนแต่ละระดับจากสัดส่วนประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562
จานวนประชากรวัยเรียนของพื้นที่โครงการ Model 1 = ประชากรพื้นที่โครงการ x สัดส่วน% แต่ละระดับ
จานวนประชากรวัยเรียนของ 2 เขต = ประชากรรวม 2 เขต x สัดส่วน% แต่ละระดับ
5) เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับ จานวนนักเรียนของ Model 1 (3) กับจานวนประชากรวัยเรียน
แต่ละระดับ (4) รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตาราง
(6) สรุปผังรัศมีการให้บริการศูนย์กลางการศึกษาแต่ละระดับ ด้วยโปรแกรม QGIS
-> วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
-> วิเคราะห์ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมีการให้บริการ
-> วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการให้บริการ จากจานวนนักเรียน : จานวนครู และ จานวนนักเรียน :
จานวนห้องเรียนตามเกณฑ์
ภาพที่ 3.3.5 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1
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ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 (ต่อ)
3.วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1) กลุม่ แสดงที่ตง้ั และการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ (ต่อ)
1.2 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
จาแนกตามระดับการบริการเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ศูนย์หรือสถานีอนามัย และโรงพยาบาล
ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข Model 1
วิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 กับปัจจุบัน
- สรุปผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
- สรุปจานวนแห่ง และความสามารถในการรองรับ
- ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
จานวนเตียงของ Model 1 และรวมเขตคลองเตย
การให้บริการ
และเขตพระโขนง ในรูปแบบตาราง
- ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ (เฉพาะ
- สรุ ป ผั ง รั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ลาง ด้ า น
โรงพยาบาล) สั ม พั น ธ์ กั บ จ านวนประชากรเขต
สาธารณสุขแต่ละระดับ ด้วยโปรแกรม QGIS
คลองเตยและเขตพระโขนง
1.3 ศูนย์กลางการขนส่ง
จาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และระบบขนส่งสินค้า

ศูนย์กลางการขนส่ง Model 1
ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และ
ระบบขนส่งสินค้า ทั้งทางราง ทางถนน และทาง
น้ า ก าหนดขอบเขตการศึ ก ษารั ศ มี 5 และ10
กิโลเมตรจากพื้นที่ศึกษา ด้วยโปรแกรม QGIS
- ผังแสดงเส้นทางและโครงข่ายของแต่ละระบบ
- รายละเอียดโครงการระบบขนส่งของ Model 1
- ตาแหน่งที่ตั้งสถานี
- รัศมีการให้บริการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 กับปัจจุบัน
ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
- ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
- การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
- ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
ระบบขนส่งสินค้า
- ความหลากหลายของทางเลื อ กในการขนส่ ง
สินค้า
- ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
- การซ้อนทับกับระบบขนส่ง สาหรับขนคน

2) กลุม่ แสดงทีต่ ง้ั บริการสาธารณะ ซึง่ สัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขตการปกครอง ตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ศูนย์กลางบริการพื้นฐาน Model 1
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- จานวนแห่ง และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 กับปัจจุบัน
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
- ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
การให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์

ภาพที่ 3.3.5 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 (ต่อ)
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ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 (ต่อ)
3.วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
3) กลุม่ แสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
ประกอบด้วย ไฟฟ้า, ประปา, การจัดเก็บและกาจัดขยะ, การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ศึกษาข้อมูลสาธารณูปโภค Model 1
วิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 กับปัจจุบัน
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- ความเพียงพอในการให้บริการ
- จานวนแห่ง และขอบเขตพื้นทีใ่ ห้บริการ
- ความครอบคลุมในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ
4) กลุม่ แสดงที่ตง้ั บริการสาธารณะ ซึง่ ไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวในประเทศไทย
ประกอบด้วย สถานทูตและสถานกงสุล , ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศึกษาข้อมูล Model 1
วิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 กับปัจจุบัน
- ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง ด้วยโปรแกรม QGIS
- ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง
- จานวนแห่ง
ภาพที่ 3.3.5 - 6 ขั้นตอนศึกษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 (ต่อ)

3.3 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1
1. สรุปผังศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาจาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของงานวิจัย Model 1
ด้วยโปรแกรม QGIS
(1) สรุปผังศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง
(2) สรุปจานวนแห่ง และขนาดพื้นที่ดิน ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ในรูปแบบตาราง
2.เปรียบเทียบองค์ประกอบศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬาจาแนกประเภทย่อย
ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ สัมพันธ์กับจานวนประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง จากผังรัศมีการให้บริการ
(4) ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมีการให้บริการ
ภาพที่ 3.3.5 - 7 ขั้นตอนศึกษาศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1
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3.4 ขั้นตอนวิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีเมืองของ Model 2
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเมืองของ Model 2 มีแนวคิดหลักคือ Job-Housing balance โดยสร้างความ
สมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับจานวนประชากรเป้าหมายในอนาคต
และความสามารถในการรองรับของพื้นที่โครงการตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. วิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสม จานวนประชากรวัย
แรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
2. วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการรองรั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสู ง สุ ด ของพื้ น ที่ โ ครงการตาม
ข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ
Model 2
4. วิเคราะห์ องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของ
Model 2
3.4.1 ขัน้ ตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายทีเ่ หมาะสม จานวน
ประชากรวัยแรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
เป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง เมื่อ
ก าหนดให้ น อกพื้ น ที่ โ ครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมี จ านวนประชากรเท่ า กั บ จ านวน
ประชากรคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งได้กล่าวถึงไว้แล้วในขั้นตอน 3.3.1 ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 2 มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.1-1
ตามแนวคิด Model 2 มีเป้าหมายในการรองรับกลุ่มประชากรเดิม ทั้งหมดของพื้นที่
โครงการ และรองรั บ กลุ่ ม ประชากรใหม่เ พิ่ม ตามความสามารถในการรองรั บ ประชากรตามร่าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง เพื่อกาหนดจานวนตาแหน่งงานและพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมที่เหมาะสม
ต่อไป มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.1-2
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ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต 20 ปี
พ.ศ.2582 ของ Model 2
1. วิเคราะห์จานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
= (กลุ่มประชากรเดิมทั้งหมดของพื้นที่โครงการ + กลุ่มประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการ) + ประชากร
นอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2. วิเคราะห์จานวนกลุ่มประชากรเดิมทั้งหมดของพื้นที่โครงการ
เท่ากับจานวนประชากรคาดการณ์ของพื้นที่โครงการ จาแนกตามกลุ่มประชากร ดังแสดงในขั้นตอน 3.3.1
3. วิเคราะห์จานวนกลุ่มประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการ
จากการวิ เ คราะห์ จ านวนประชากรที่ เ หมาะสมสั ม พั น ธ์ กั บ ร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานครของพื้นที่โครงการ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ศึกษาเกณฑ์ขนาดเมืองสัมพันธ์กับจานวนประชากร จากเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544
(2) จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการตามร่า งกฎกระทรวงให้ใช้ บังคั บผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร สรุปขนาดพื้นที่ดิน และเกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) สัมพันธ์กับขนาดเมือง (1)
(3) วิเคราะห์ความสามารถรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ 2 ทางเลือก ในรูปแบบตาราง แผนภูมิ
ทางเลือกที่ 1 -> รองรับจานวนประชากรน้อยสุด = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) น้อยสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)
ทางเลือกที่ 2 -> รองรับจานวนประชากรมากสุด = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) มากสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)
สรุปทางเลือกจานวนประชากรรวมที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ
(4) สรุปจานวนประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการ
จานวนประชากรใหม่ = จานวนประชากรรวมที่เหมาะสม (3) - จานวนประชากรเดิมของพื้นที่โครงการ
4. วิเคราะห์จานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เท่ากับจานวนประชากรคาดการณ์นอกพื้นที่โครงการ จาแนกตามกลุ่มประชากร ดังแสดงในขั้นตอน 3.3.1
5. สรุปจานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ Model 2
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในรูปแบบตาราง

6. สรุปจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ Model 2
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม (คน/ครัวเรือน) จาแนกตามกลุ่มประชากร ดังแสดงในขั้นตอน3.3.1
ภาพที่ 3.4.1 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต 20 ปี Model 2
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ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงาน Model 2
1. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
= ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 2) + ประชากรผู้ว่างงานนอกพื้นที่โครงการ + ประชากรผู้
มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
2. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ Model 2
ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 2) = จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน
-> อ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของจานวนประชากร
กรุงเทพมหานครทั้งหมด จากสถิติจานวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก
วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
-> สั ด ส่ ว นก าลั ง แรงงาน ร้ อ ยละ 69.9 ของจ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป จากการส ารวจ
ภาวะการทางานของประชากรกรุง เทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
สานักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ = (จานวนประชากรของพื้นที่โครงการ x 86.25%) x 69.9%
3. วิเคราะห์จานวนประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ
อัตราการว่างงาน = (จานวนผู้ว่างงาน x 100) / จานวนประชากรวัยแรงงาน
-> อ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรผู้ว่างงาน จากอัตราการว่างงาน 0.9 จากการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ = (0.9 x จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ)/100
4. วิเคราะห์จานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
-> อ้างอิงผลการศึกษาของ Qualtrics ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการประสบการณ์ของอเมริกา เรื่อง
แนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2563 พบว่าบริษัทในประเทศไทยมีจานวนพนักงานลาออก และ
จานวนพนักงานที่มองหางานใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อทางานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี
ประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ = จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ x 16%
5. สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ (Model 2)
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ภาพที่ 3.4.1 - 2 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชาวัยแรงงาน Model 2
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3.4.2 ขั้ น ตอนวิ เ คราะห์ ความสามารถในการรองรับ พื้น ที่ใ ช้ ส อยสู ง สุ ด ของพื้นที่
โครงการตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เพื่อวิเคราะห์ค วามสามารถในการรองรั บ พื้นที่ใ ช้สอยสู งสุด ของพื้นที่ โครงการ การ
ส่ ง เสริ ม บทบาทและศั ก ยภาพของพื้ น ที่ โ ครงการ ตามร่ า งกฎกระทรวงให้ บั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.2-1
ขั้นตอนวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการ
1. จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ ตามร่างกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม กทม.
จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกาหนด FAR และสรุปขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.) ในรูปแบบตาราง
2. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการ
ความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยสูงสุด = ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.) x FAR แต่ละประเภท
สรุปผลรวมพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการ
ภาพที่ 3.4.2 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับพื้นทีใ่ ช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการ

3.4.3 ขั้นตอนวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภทของ Model 2
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ของ Model 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง เพื่อให้มีความสมดุลตามแนวคิด Job-Housing
balance โดยสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับจานวน
ประชากรเป้าหมายในอนาคต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิสติกส์ , วิเคราะห์ ที่ อยู่อาศัย , วิเคราะห์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม, วิเคราะห์ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
1) ขั้นตอนวิเคราะห์พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ Model 2
กาหนดให้พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ Model 1 ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอก
เขตรั้วศุลกากรที่กทท.ใช้ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
โดยสรุปผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งด้วยโปรแกรม QGIS และสรุปขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้
สอย ในรูปแบบตาราง
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2) ขั้นตอนวิเคราะห์ที่อยู่อาศัย Model 2
สัมพันธ์กับจานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการใน
อนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.3-1
ขั้นตอนวิเคราะห์ที่อยู่อาศัย Model 2
1. วิเคราะห์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สาหรับเมืองขนาดใหญ่และ
รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
(1) กาหนดประเภทอาคารที่อยู่อาศัย และขนาดแปลงที่ดินตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544
(2) กาหนดให้ FAR 7:1 สูงสุด ตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม. และพื้นที่อาคาร
คลุมดิน 50%
(3) สรุปรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และขนาดแปลงที่ดินที่เหมาะสม ในรูปแบบตาราง
2. วิเคราะห์ขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากร
สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม (คน/ครัวเรือน) ของแต่ละกลุ่มประชากร
3. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของที่อยู่อาศัย
จานวนครัวเรือนที่รองรับได้= พื้นที่ดิน (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน (50%) x จานวนชั้น x สัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัย (70%)
ขนาดที่อยู่อาศัยต่อหน่วย (ตร.ม.)

สรุปความสามารถรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารแต่ละรูปแบบ จาแนกตามกลุ่มประชากร
4. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
(1) สรุปจานวนอาคารที่เหมาะสม ของอาคารแต่ละรูปแบบ จาแนกตามกลุ่มประชากร เมื่อกาหนดให้กระจาย
จานวนครัวเรือนตามความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือน สัมพันธ์กับจานวนครัวเรือนเป้าหมาย
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยแต่ละรูปแบบ ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ขนาดพื้นที่ดินที่อยู่อาศัย = จานวนอาคารที่เหมาะสม x ขนาดพื้นที่ดิน 1 อาคาร
ขนาดพื้นทีใ่ ช้สอยที่อยู่อาศัย = จานวนอาคารที่เหมาะสม x ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1 อาคาร
ภาพที่ 3.4.3 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ที่อยู่อาศัย Model 2
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3) ขั้นตอนวิเคราะห์พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 2
สัมพันธ์กับจานวนประชากรวัย แรงงานของพื้นที่โครงการ จานวนประชากรผู้ว่างงาน
และจ านวนประชากรผู้ มี โ อกาสย้ า ยงานนอกพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ ก าหนดจ านวนต าแหน่ ง งาน
พาณิชยกรรมและพื้นที่พาณิชยกรรม มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.3-2
ขั้นตอนวิเคราะห์พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 2
1. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานเป้าหมายของพื้นที่โครงการ Model 2
= ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 2) + ประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ + ประชากรผู้มี
โอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ อ้างอิงขั้นตอน 3.3.1
-> ประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ (Model 2) = (จานวนประชากรของพื้นที่โครงการ x 86.25%) x 69.9%
-> ประชากรผู้ว่างนอกพื้นที่โครงการ = (0.9 x จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ)/100
-> ประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ = จานวนประชากรวัยแรงงานนอกพื้นที่โครงการ x 16%

2. วิเคราะห์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมแต่ละประเภท สาหรับเมืองขนาดใหญ่
สรุปขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม สาหรับรองรับรูปแบบพาณิชยกรรมแต่ละประเภท กาหนดให้มีขนาดพื้นที่ดิน
มากที่สุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 2.1.6-2
3. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
ตามเกณฑ์จานวนคนทางาน ดังแสดงในตาราง 2.1.6-3 สัมพันธ์กับพื้นที่ขายของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
(1) ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (ตร.ม.) = พื้นที่ดิน (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน (50%) x จานวนชั้น
(2) พื้นที่ขาย = ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่ขาย (60%-70%)
ความสามารถในการรองรับจานวนคนทางาน (คน) = พื้นที่ขาย (ตร.ม.) / เกณฑ์จานวนคนทางาน
4. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมที่เหมาะสม
(1) สรุปจานวนอาคารพาณิชยกรรมที่เหมาะสม เมื่อกาหนดให้กระจายจานวนคนทางานตามความสามารถใน
การรองรับจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท สัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้าหมาย
(2) สรุปขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอย ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ขนาดพื้นที่ดินพาณิชยกรรม = จานวนอาคารที่เหมาะสม x ขนาดพื้นที่ดิน 1 อาคาร
ขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรม = จานวนอาคารที่เหมาะสม x ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1 อาคาร
ภาพที่ 3.4.3 - 2 ขั้นตอนวิเคราะห์พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 2
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4) ขั้นตอนวิเคราะห์สาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 2
ตามความต้องการสั ม พันธ์กั บจานวนประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง เมื่อกาหนดให้นอกพื้นที่โครงการมีความสามารถในการรองรับให้บริการในอนาคตเท่ากับ
ปัจจุบันปี 2563 กาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอกชุมชนสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้เหมือนกัน และแบ่งรูปแบบการนาเสนอเป็น 4 กลุ่มหลัก
4.1 กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
4.1.1 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางการศึกษา Model 2
1. วิเคราะห์จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายพื้นที่โครงการ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
-> อ้างอิงสัดส่วน % จานวนประชากรวัยเรียนแต่ละระดับจากสัดส่วนจานวนประชากรปัจจุบันปี 2562
จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของพื้นที่โครงการ = ประชากรพื้นที่โครงการ x สัดส่วน% แต่ละระดับ
จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของ 2 เขต = ประชากรรวม 2 เขต x สัดส่วน% แต่ละระดับ
2. วิเคราะห์ความต้องการจานวนห้องเรียน
สรุปความต้องการจานวนห้องเรียนแต่ละระดับ อ้างอิงสัดส่วนจานวนนักเรียน : จานวนห้องเรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบตาราง
3. วิเคราะห์ความต้องการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่โครงการ
จากความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการ แต่ละระดับชั้น ใน
รูปแบบตาราง และวิเคราะห์รัศมีการให้บริการของศูนย์กลางการศึกษาแต่ละระดับ
สรุปจานวนห้องเรียนที่ศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่โครงการต้องรองรับแต่ละระดับ
4. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษา 1 แห่ง
และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
อ้างอิงขนาดพื้นที่ดิน และรัศมีการให้บริการ ตามเกณฑ์ในตาราง 2.1.6-4 และขนาดห้องเรียนมาตรฐาน 8x8
เมตร, พื้นที่อาคารคลุมดิน 50%, พื้นที่ว่าง 50%, พื้นที่ใช้สอยห้องเรียน 70%
5. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางการศึกษาของพื้นที่โครงการ
(1) สรุปจานวนแห่ง = ความต้องการจานวนห้องเรียน / ความสามารถรองรับจานวนห้องเรียนต่อแห่ง
ขนาดพื้นที่ดิน = จานวนแห่ง x ขนาดพื้นที่ดินต่อแห่ง (ตร.ม.)
ภาพที่ 3.4.3 - 3 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางการศึกษา Model 2
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4.1.2 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางศูนย์กลางด้านสาธารณสุข Model 2
ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย
1. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับ นอก
พื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2. วิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่โครงการ
จานวนแห่ง และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์ ดังแสดงในตาราง 2.1.6-4

ระดับโรงพยาบาล
1. วิเคราะห์ความต้องการจานวนเตียง
จากจานวนประชากรเป้าหมายเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง ตามเกณฑ์ WHO 3 เตี ย งต่ อ
ประชากร 1,000 คน
2. วิเคราะห์ความสามารถรองรับจานวนเตียง
นอกโครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
3. ความต้องการจานวนเตียงของพื้นที่โครงการ
4. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม
อ้ า งอิ ง หลั กเกณฑ์ การจั ด ตั้ ง และการปรั บ ระดั บ
ศั ก ยภาพของหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ดังแสดงในตาราง 2.1.6-4

สรุปขนาดพื้นที่ดิน จานวนแห่ง จานวนเตียง ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข Model 2
ภาพที่ 3.4.3 - 4 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางศูนย์กลางด้านสาธารณสุข Model 2

4.1.3 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางการขนส่ง Model 2
1. วิเคราะห์ระบบขนส่งสินค้า ทางราง ทางถนน และทางน้า
แสดงผังด้วยโปรแกรม QGIS กาหนดปัจจัย 3 ข้อ ได้แก่ มีความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้า, มี
ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า, ไม่ซ้อนทับกับระบบขนส่งสาหรับขนคน
2. วิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ทางราง ทางถนน และทางน้า
แสดงผังด้วยโปรแกรม QGIS กาหนดปัจจัย 3 ข้อ ได้แก่ มีความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง, รัศมี
การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะครอบคลุมพื้นที่โครงการ, มีความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมในรูปแบบตาราง
ภาพที่ 3.4.3 - 5 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางการขนส่ง Model 2
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4.2 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขตการ
ปกครอง ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางบริการพื้นฐาน Model 2
1. วิเคราะห์ความสามารถรองรับนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พิจารณาปัจจัย ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึง , ความสามารถในการให้บริการ ตามเกณฑ์รัศมี
การให้บริการ, ประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ และแสดงผังด้วยโปรแกรม QGIS
2. วิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่โครงการ
ก าหนดจ านวนแห่ ง ส าหรั บ องค์ ป ระกอบที่ น อกพื้ น ที่ โ ครงการไม่ ส ามารถรองรั บ ได้ อ ย่ า งพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมในรูปแบบตาราง
ภาพที่ 3.4.3 - 6 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางบริการพื้นฐาน Model 2

4.3 กลุ่มแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพืน้ ที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
ขั้นตอนวิเคราะห์สาธารณูปโภค Model 2
1. วิเคราะห์ความสามารถรองรับนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พิจารณาปัจจัย ความเพียงพอ ความครอบคลุม และประสิทธิภาพในการให้บริการ ไฟฟ้า ประปา การจัดเก็บ
และกาจั ดขยะ การระบายน้าและบาบั ดน้าเสี ย ตามเกณฑ์ดัง แสดงในตาราง 2.1.6-4 และแสดงผัง ด้ ว ย
โปรแกรม QGIS
2. วิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่โครงการ
กาหนดจานวนแห่ง ขององค์ประกอบในพื้นที่โครงการ
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมในรูปแบบตาราง
อ้างอิงขนาดพื้นที่ดินจาก Model 1
ภาพที่ 3.4.3 - 7 ขั้นตอนวิเคราะห์สาธารณูปโภค Model 2
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4.4 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวในประเทศ
ไทย
ขั้นตอนวิเคราะห์สถานทูตและสถานกงสุล ศูนย์กลางด้านศาสนา ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย Model 2
1. วิเคราะห์สถานทูตและสถานกงสุล ศูนย์กลางด้านศาสนา
วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง จานวนแห่ง และการเข้าถึงสถานทูตและสถานกงสุล ศูนย์กลางด้านศาสนานอกพื้นที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2. วิเคราะห์ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ได้แก่ วัง, ตาหนัก, พิพิธภัณฑ์ รวมถึงศูนย์วัฒนธรรม ตามแนวคิดของ Model 2 ต้องการส่งเสริมพื้นที่ศูนย์กลางด้าน
อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงกาหนดให้มีพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มในพื้นที่โครงการ สัมพันธ์กับการให้บริการ
สาธารณะประเภทศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
(1) สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กาหนดให้มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ของศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาแต่ละแห่ง โดยให้มีพิพิธภัณฑ์อยู่
ร่วมกับสวนสาธารณะระดับย่าน และมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับเมือง
ภาพที่ 3.4.3 - 8 ขั้นตอนวิเคราะห์สถานทูตและสถานกงสุล ศูนย์กลางด้านศาสนา ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 2 ของพื้นที่โครงการ
(1) สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย และรวมถึงพื้นที่ที่เหลือจากการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นจัดเป็น Extra Openspace / ที่จอดรถ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ
Model 2 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ภาพที่ 3.4.3 - 9 ขั้นตอนสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5) ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 2
สัมพันธ์กับการรองรับ จานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.4.3-10
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ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 2
1. วิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ด้านนันทนาการและการกีฬา Model 2
จากจานวนประชากรเป้าหมายของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ตามเกณฑ์ WHO กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าของพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน ในรูปแบบตาราง
2. วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับพื้นที่ด้านนันทนาการและการกีฬานอกพื้นที่โครงการ
จากพื้นทีด่ ้านนันทนาการและการกีฬานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งกาหนดให้เท่ากับปัจจุบันปี 2563 และจากผังรัศมี
การให้บริการ ด้วยโปรแกรม QGIS
3. สรุปความสามารถในการรองรับพื้นที่ด้านนันทนาการและการกีฬาของพื้นที่โครงการ
-> สรุปพื้นที่ด้านนันทนาการและการกีฬาทีพ่ ื้นที่โครงการสามารถรองรับได้
-> ส่วนที่ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ สาหรับเสนอแนะ กทม. พัฒนาเพิ่มนอกพื้นที่โครงการในอนาคต
4. วิเคราะห์จานวนแห่งและขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาที่เหมาะสม Model 2
สรุปจานวนแห่ง และขนาดพื้นที่ดิน ของสวนแต่ละระดับของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ใน
รูปแบบตาราง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 2.1.6-4 เมื่อกาหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสาน
กับศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย (10%)
ภาพที่ 3.4.3 - 10 ขั้นตอนวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 2

3.4.4 ขัน้ ตอนวิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ สัดส่วนพื้นที่
ใช้สอยของ Model 2
1.เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของ Model 2 กับปัจจุบันปี 2563
(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ Model 2 กับปัจจุบันปี 2563
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 2 กับปัจจุบันปี 2563
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ
ภาพที่ 3.4.4 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย Model 2
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3.5 ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2
เป็นการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมขององค์ประกอบ 3 ส่วน
หลัก ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี เมือง (Model 2) ตามแนวคิด “Green Port” (Bergqvist and
Monios, 2018) และแนวคิ ด Smart Growth (American Planning Association, 2002) เพื่ อ ให้
เป็นการพัฒนาแบบเป็นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชั บ
เหมาะสมกับบริบทของท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้สาหรับบริบทของเมืองท่าเรืออื่น ๆ
มีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.5-1
ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2
1. วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินสัมพันธ์กับผังแม่บทโครงการ (Model 1)
วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งของบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับผังแม่บทโครงการ (Model 1)
(1) ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรม QGIS และสรุปขนาดพื้นที่ดิน
2. วิเคราะห์บทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตั้งแต่ละ Node สัมพันธ์กับศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะ
ทางราง (Tramway)
ระยะ 400 เมตรรอบสถานี สัมพันธ์กับศักยภาพของพื้นที่โครงการในแต่ละบริเวณ โดยคานึงถึงบริบทโดยรอบ
พื้นที่โครงการ การเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การลดการซ้อนทับกับเส้นทางขนส่งสินค้า
(1) ผังแสดงบทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตั้งแต่ละ Node ด้วยโปรแกรม QGIS
(2) สรุปแนวคิดบทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตั้งแต่ละ Node
3. วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนที่เหมาะสม สัมพันธ์กับบทบาทแต่ละ Node
กระจายสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท สัมพันธ์กับบทบาทของแต่ละ Node ในรูปแบบตาราง ให้
มีผลรวมร้อยละ 100 แสดงสัดส่วนที่เหมาะสมจากมากไปน้อย สัมพันธ์กับระดับสีเข้มไปอ่อน แบ่งเป็น 5 ระดับ
สัญลักษณ์

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ)
100
75
50
25
12.5

ภาพที่ 3.5 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2
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ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2 (ต่อ)
4. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม สัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node
วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม จากสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node (ขั้นตอน 3) โดยอ้างอิง
ขนาดพื้นที่ดินตามความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 2
(1) สรุปขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสมสาหรับแต่ละ Node ในรูปแบบตาราง
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node ในรูปแบบตารางและแผนภูมิวงกลม
5. วิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทจากศูนย์กลาง Node
สัมพันธ์กับการเข้าถึงของกลุ่มประชากร ซึ่งเน้นรองรับประชากรภายนอกและภายในพื้นที่โครงการต่างกัน
-> รอบศูนย์กลาง Node ลาดับแรกเป็นกิจกรรมประเภทสาธารณะ เน้นรองรับประชากรภายนอก กาหนดให้
องค์ประกอบที่มีสัดส่วนมากที่สุดสามารถเข้าถึงได้เป็นลาดับแรก
-> ลาดับถัดมา เป็นกิจกรรมกึ่งสาธารณะ รองรับประชากรภายนอกและภายในพื้นที่โครงการ กาหนดให้
องค์ประกอบที่มีสัดส่วนรองลงมาสามารถเข้าถึงได้เป็นลาดับที่ 2
-> ลาดับสุดท้าย รองรับกลุ่มประชากรภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย
(1) แสดงผังลาดับการเข้าถึง ด้วยโปรแกรม QGIS ประกอบด้วยแผนภูมิวงกลม แสดงขนาดพื้นที่รวมของแต่ละ
Node ซึ่งมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน สัมพันธ์กับการเป็นศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรอง
6. วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (Zoning)
สัมพันธ์กับความต้องการขนาดพื้นที่ดินและลาดับการเข้าถึง
เป็นการลงรายละเอียดผัง Zoning แสดงตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามความต้องการ
ขนาดพื้นที่ดินของแต่ละ Node (ขั้นตอน 4) และตามลาดับการเข้าถึง (ขั้นตอน 5) มีลาดับการเข้าถึงสัมพันธ์
กับการเข้าถึง Tramway ในระยะ 100, 200 และ 400 เมตร ตามความสาคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สรุปผังแสดง Zoning การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามแนวคิดของ Model 2 ด้วยโปรแกรม QGIS
7. วิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม Model 2
(1) ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 ตามเกณฑ์ FAR และ OSP ด้วยโปรแกรม QGIS
(2) เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามเกณฑ์ FAR และ OSP จาแนกประเภทตามแนวคิด
ของงานวิจัยของพื้นที่โครงการ Model 2 กับปัจจุบันปี 2563 ในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ
ภาพที่ 3.5 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2 (ต่อ)
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3.6 ขั้นตอนวิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 และ Model 2
ขั้นตอนวิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 และ Model 2
1. เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 1 และ Model 2
2. เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน FAR และ OSP ของ Model 1 และ Model 2
3. เปรียบเทียบระบบโครงสร้างเมือง จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ของ Model 1 และ Model 2
4. เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากรของ Model 1 และ Model 2
(1) เปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
(2) เปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนประชากรวัยแรงงาน
5. เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1 และ Model 2
(1) พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ -> Model 1 = Model 2
(2) ที่อยู่อาศัย -> สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ความหนาแน่น
-> ความสามารถรองรับจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
-> ขนาด Unit พักอาศัยที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากร
(3) พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม -> สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
-> เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมกับจานวน
ประชากรวัยแรงงาน
(4) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
-> สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
-> ความเพียงพอ ความครอบคลุม และประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
6. สรุปจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ
สาหรับพื้นที่โครงการท่าเรือกรุงเทพ และเมืองท่าเรืออื่น ๆ ในการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่
เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการปรับลดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้า
ภาพที่ 3.6 - 1 ขั้นตอนวิเคราะห์เปรียบเทียบ Model 1 และ Model 2
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บทที่ 4
สถานการณ์ปจั จุบันและข้อมูลพื้นฐานของพื้นทีศ่ ึกษา
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ปี 2563 และข้ อ มู ล พื้ น ฐานของพื้ น ที่ ศึ ก ษา ซึ่ ง ครอบคลุ ม เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง ประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ศึกษากรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางน้าปัจจุบัน
3. ศึกษาเขตการปกครองของพื้นที่โครงการและพื้นทีศ่ ึกษา
4. ศึกษากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
5. ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนก
ประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
6. ศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
7. ศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
8. ศึกษาผังและแนวทางการพัฒนาตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
4.1 ศึกษากรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เป็นการศึกษากรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ จากการสรุป
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ เฉพาะส่วนที่สัมพันธ์กับบทบาท หน้าที่ และศักยภาพของ
พื้นที่โครงการในอนาคต ตามกรอบแนวคิดนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับพื้นที่โครงการ
ดังแสดงในภาพที่ 4.1-1 ประกอบด้วย 5 กรอบแนวคิดนโยบายหลัก ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.25602564 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564
5. แผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562-2566
โดยส่งผลต่อการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสมสาหรับ Model 2
ซึ่งแสดงถึงบทบาทในการพัฒนาพื้นที่โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดนโยบายต่าง ๆ
และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดนโยบายดังกล่าว
(สานักนายกรัฐมนตรี, 2560) (สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2560)
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
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กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืน้ ที่โครงการ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถใน
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การแข่งขัน
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
(1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เศรษฐกิจสีเขียว
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
- เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับ
(2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
- ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
- ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
- เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง
เพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " โครงการ
เมืองสีเขียว (Green City) "

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง, พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง, พัฒนาระบบขนส่งทางน้า
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
- แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

ภาพที่ 4.1 - 1 กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ
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กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืน้ ที่โครงการ (ต่อ)
3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์

- พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นขนส่ ง และเครื อ ข่ า ย
โลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาค
และเป็นประตูการค้า
- พัฒนาระบบ NSW ให้สมบูรณ์
- พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ

- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์
- ประเมิน/ติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
และพั ฒ นาข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ

4.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบขนส่ง
ขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
- มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุม
และเข้าถึงได้
- มีการพัฒนาระบบขนส่ง ที่สามารถลดการใช้พลังงานที่
ไม่สะอาด เพิ่มสัดส่วนการพึ่งพิงพลังงานทางเลือกและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่า
- มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่วน
ที่สาคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
- องค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการ
กากับดูแลด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับความปลอดภัย
และความมั่นคงของระบบขนส่ง
- มี ม าตรฐานและระบบกากั บ ดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภัย
มั่นคงของการขนส่ง
- ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
- มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
และมี ร ะบบกฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น
รูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การบริหารและการ
บริการในระบบขนส่ง
- บุคลากรมีองค์ ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่
หน่วยงาน

ภาพที่ 4.1 - 1 กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ (ต่อ)
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กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืน้ ที่โครงการ (ต่อ)
5.แผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562-2566 (แผนงานปีงบประมาณ 2564-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจัดการ
ท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับโลก
- โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ทกท. และศู น ย์
เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal
Transport & Distribution Center)
- โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-Automated Container Terminal)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- โครงการพัฒนาที่เ พื่อการอยู่อาศั ยในชุ มชนคลองเตย
Smart Community
- โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของ
กทท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสู่การเป็นประตูการค้า
หลักและศูนย์กลางการเปลีย่ นถ่ายรูปแบบการ
ขนส่ง
- โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ ท่าเรือกรุงเทพและทาง
พิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการให้บริการและ
กระบวนการทางานสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
- โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วย
ระบบ Port Community System
- โครงการส่งเสริมการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือ
กรุงเทพ (20G)

ภาพที่ 4.1 - 1 กรอบแนวคิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการ (ต่อ)
(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2562)

4.2 ศึกษาสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางน้าปัจจุบนั
เป็นการศึกษาแนวโน้มสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางน้าในปัจจุบัน ของท่าเรือกรุงเทพ
และท่ า เรื อ ต่ า ง ๆ ในประเทศไทย ซึ่ ง มี โ ครงข่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์ ข นส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าเชื่ อ มโยงไปยั ง
ต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่ และปริมาณรองรับการขนส่งสินค้าแตกต่างกัน ส่งผลต่อการกาหนด
บทบาทที่เหมาะสมของพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมโครงการข่าย
โลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางน้าของประเทศในภาพรวม
4.2.1 ศึกษาตาแหน่งที่ตั้งของท่าเรือในประเทศไทย และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
เพื่อให้เห็นภาพรวมท่าเรือในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของ 3 หน่วยงาน ดังแสดง
ในภาพที่ 4.2.1-1 ได้แก่
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวน 5 ท่าเรือ
- กรมเจ้าท่า จานวน 8 ท่าเรือ
- การนิคมอุตสาหกรรม จานวน 1 ท่าเรือ
โดยเน้นศึกษาท่าเรือที่อยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องจากสัมพันธ์
กับพื้นที่โครงการบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ดังแสดงในหัวข้อถัดไป
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ภาพที่ 4.2.1 - 1 แผนที่ท่าเรือในประเทศไทย
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

4.2.2 ศึกษาบทบาทของท่าเรือซึ่งอยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
และความเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางน้าไปยังต่างประเทศ

ภาพที่ 4.2.2 - 1 โครงข่ายโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางน้า
ที่มา : http://www.earththailand.org/th/article/151
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย กาหนดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าของท่าเรือทั้ง 5 แห่ง
แตกต่างกันสัมพันธ์กับตาแหน่งที่ตั้ง และความสามารถในการรองรับปริมาณขนส่งสินค้า อ้างอิงข้อมูล
จากรายงานประจาปี 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.2.2-1
1) ท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่รวมประมาณ 2,353 ไร่ มีบทบาทยกระดับสู่เมืองท่าเรือระดับโลก สร้างมูลค่าเพิม่
และรองรับการเติบโตในอนาคต
2) ท่าเรือแหลงฉบัง
พื้นที่รวมประมาณ 6,340 ไร่ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
และโลจิสติกส์ของอาเซียน
3) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
รองรับเส้นทางการขนส่งสินค้าจากท่าเรือ Guanlei (ท่าเรือใต้สุด) สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว รวมระยะทาง
265 กิโลเมตร
4) ท่าเรือเชียงของ
มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแถบลุ่มแม่น้าโขง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตหลวงพระบาง ซึ่งมีสินค้าประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง และสาธารณูปโภค สินค้าเพื่อการบริโภค ส่งออกเป็นจานวนมาก
5) ท่าเรือระนอง
มีบทบาทสาคัญเป็นฐานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการสารวจและขุดเจาะก๊าซ
ธรรมชาติ และน้ามันในบริเวณอ่าวเบงกอล มีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นประตู
การค้าทางทะเลในฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ SEC, EEC
และ NEC อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ซึ่ง
สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้กว่า 3 เท่า จาก 15-20 วัน เหลือเพียง 4-7 วัน และใน
อนาคตจะมีแผนการส่งเสริมการขนส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย
4.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือทั้ง 5 แห่ง ปี 2562 - ปี 2563
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ จานวนตู้สินค้าผ่านท่า (T.E.U) และ
ปริมาณสินค้า (เมตริกตัน) โดยนาเสนอเปรียบเทียบแยกเป็น ท่าเรือหลัก ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ
และท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนท่าเรือภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และ
ท่าเรือระนอง ดังแสดงในตาราง 4.2.3-1 ตาราง 4.2.3-2 ภาพที่ 4.2.3-1 และภาพที่ 4.2.3-2
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ตาราง 4.2.3 - 1 เปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือหลัก ปี 2561-2563
ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (T.E.U.)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
1,435,065 1,451,131
1,497,444
7,642,513 8,107,615
8,015,880

ท่าเรือหลัก
ท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือแหลมฉบัง

จานวนสินค้าที่ท่าเรือ (ล้านตัน)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
21.151
21.477
22.051
82.958
90.157
86.806

ที่มา : รายงานประจาปี 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (T.E.U.)
10,000,000

8,107,615

7,642,513

8,000,000

จานวนสินค้าที่ท่าเรือ (ล้านตัน)
100.000
80.000

6,000,000
4,000,000
2,000,000

90.157

82.958

60.000

1,435,065

40.000

1,451,131

21.477

21.151

20.000

-

-

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2563
ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือกรุงเทพ

ปี 2562

ภาพที่ 4.2.3 - 1 เปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือหลักปี 2562-2563
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตาราง 4.2.3 - 2 เปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือภูมิภาค ปี 2561-2563
ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (T.E.U.)
จานวนสินค้าที่ท่าเรือ (เมตริกตัน)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
7,478
6,498.50
5,343 154,220.98
243,791.81
254,723.61
2,551.48
52,945.90
71,467.93
2,727
3,715
2,275 82,735.00
135,061.00
89,191.00

ท่าเรือภูมิภาค
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
ท่าเรือเชียงของ
ท่าเรือระนอง

ที่มา : รายงานประจาปี 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (T.E.U.)
8,000

7,478

300,000.00

6,498.50
3,715
2,727

200,000.00

154,220.98

150,000.00

-

-

ปี 2563

ปี 2562
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

50,000.00

135,061.00

82,735.00

100,000.00

2,000
-

243,791.81

250,000.00

6,000
4,000

จานวนสินค้าผ่านท่า (เมตริกตัน)

52,945.90

2,551.48

-

ปี 2563

ท่าเรือเชียงของ

ภาพที่ 4.2.3 - 2 เปรียบเทียบปริมาณขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือภูมิภาคปี 2562-2563
ที่มา : รายงานประจาปี 2563 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ท่าเรือระนอง

ปี 2562
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สถิติดังกล่าวเป็นข้อมูลประจาปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ซึ่ง
เป็นช่วงที่ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง โดยการ
ส่งออกของไทยยังอยู่ในระดับต่ากว่าภูมิภาค สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างของสินค้าส่งออกและตลาด
ส่งออกของไทยที่กระจุกอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ฟื้นตัวช้า รวมทั้งบทบาทของไทยในห่วงโซ่การผลิตโลก
(Global Supply Chain) ที่ลดลง ซึ่งจะมีนัยต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทยใน
ระยะยาว (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2563)
จากสถิติดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเรือหลักกับท่าเรือ
ภูมิภาค พบว่ามีปริมาณขนส่งสินค้าแตกต่างกันจานวนมาก แสดงถึงบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ท่าเรือภูมิภาค มีเพียงท่าเรือเชียงของที่ไม่สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้า
ท่าเรือหลักมีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563 จากปี 2562 ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพมีปริมาณตู้
สินค้า ลดลง 1.11% ปริมาณสินค้าลดลง 0.05% ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ส่วน
ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณตู้สินค้าลดลง 5.77% ปริมาณสินค้าลดลง 6.44% โดยมีแนวโน้มแตกต่าง
จากช่วงปี 2561-2562 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น แสดงถึง หากอยู่ในสถานการณ์ปกติท่าเรือกรุงเทพมี
แนวโน้มลดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าลง แต่ยังคงต้องการให้สามารถรองรับปริมาณขนส่งสินค้า
ได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน และเน้นส่งเสริมท่าเรือแหลมฉบังเพื่อให้เป็นท่าเรือหลักของประเทศ ส่งผลต่อ
บทบาทของท่าเรือกรุงเทพที่เปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กั บแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรองรับการ
เติบโตในอนาคต
ท่าเรือภูมิภาค มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563 จากปี 2562 ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียง
แสนมีปริมาณตู้สินค้า เพิ่มขึ้น 10.54% ปริมาณสินค้าลดลง 58.08%, ท่าเรือเชียงของ มีปริมาณ
สินค้าลดลง 1975.11% สาเหตุหลักเกิดจาก สป.ลาว มีมาตรการเข้มงวดทางด้านภาษีนาเข้า ส่วน
ท่าเรือระนอง มีปริมาณตู้สินค้าลดลง 36.23% ปริมาณสินค้าลดลง 63.25% โดยมีแนวโน้มแตกต่าง
จากช่วงปี 2561-2562 ซึ่ งมี ปริม าณเพิ่มขึ้น แสดงถึงหากอยู่ในสถานการณ์ปกติท่าเรือระนองมี
บทบาทรองรับปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ขยายตัวได้ดีและต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขยายฐานการ
ขุดเจาะน้ามั นของกลุ่ม ผู้รับสัม ปทานขุดเจาะน้ามันในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมา และจาก
นโยบายส่งเสริมการขนส่งตู้สินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC
สรุปการศึกษาสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางน้าปัจจุบันของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือ
อื่น ๆ ในประเทศไทย ทาให้เห็นภาพรวมบทบาท และความสามารถในการรองรับปริมาณขนส่งสินค้า
ของท่าเรือแต่ละแห่ง รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในแต่ละช่วงเวลา โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานวิจัยที่ต้องคานึงถึงผลกระทบจากการปรับบทบาทของท่าเรือกรุงเทพ ให้ยังคงสามารถดาเนิน
กิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางน้า
ของประเทศในภาพรวม สัมพันธ์กับบทบาททีก่ ารท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้
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4.3 ศึกษาเขตการปกครองของพื้นที่โครงการและพื้นที่ศกึ ษา
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 2 เขต ครอบคลุมพื้นที่ 3 แขวง ได้แก่ พื้นที่เขต
คลองเตย ประกอบด้วย แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง และพื้นที่เขตพระโขนง แขวงพระโขนงใต้ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.3-1 และแสดงข้อมูลขนาดพื้นที่แขวง ขนาดพื้นที่โครงการในแต่ละเขตการปกครอง
รวมทั้งสัดส่วนพื้นที่เมื่อเทียบกับพื้นที่ โครงการทั้งหมด 2,353 ไร่ ดังแสดงในตาราง 4.3-1 ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับจานวนประชากรและครัวเรือนเมื่อจาแนกตามเขตการปกครองต่อไป

ภาพที่ 4.3 - 1 ผังแสดงเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษา เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 4.3 - 1 ตารางแสดงพื้นทีเ่ ขตการปกครอง
ลาดับที่
1

2

เขตการปกครอง
เขตคลองเตย
แขวงคลองเตย
แขวงคลองตัน
แขวงพระโขนง
รวม
เขตพระโขนง
แขวงพระโขนงใต้
แขวงบางจาก
รวม

พื้นที่แขวง
(ตร.กม.)

พื้นที่โครงการ
(ตร.กม)

คิดเป็น % ของพื้นทีโ่ ครงการ
ทั้งหมด 2,353 ไร่

7.249
1.895
3.850
12.994

2.973
0.670
3.643

79.01%
17.80%
96.81%

4.766
9.220
13.986

0.12
0.12

3.19%
3.19%

ที่มา : สานักงานเขตคลองเตย และสานักงานเขตพระโขนง ปี 2563
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4.4 ศึกษากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เป็ น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ.2556 ดังแสดงในภาพที่ 4.4-1 ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน กับร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุ ง เทพมหานคร (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 4) พ.ศ.2562 ดั ง แสดงในภาพที่ 4.4-2 โดยเปรี ย บเที ย บข้ อ
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน, FAR (Floor Area Ratio) และ OSR (Open Space Ratio) ของพื้นที่
โครงการ ดังแสดงในตาราง 4.4-1 ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์บทบาทและศักยภาพของพื้นที่โครงการใน
อนาคตสัมพันธ์กับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 4.4 - 1 แผนผั งก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นจ าแนกประเภทท้ ายกฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บผั งเมื องรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

(สานักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร, 2562)
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ภาพที่ 4.4 - 2 ร่างแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ที่มา : โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี 2562

ตาราง 4.4 - 1 เปรียบเทียบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กับ
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ประเภทการใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ประโยชน์ที่ดิน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ที่อยู่อาศัย
ย.6-36
หนาแน่นปานกลาง (FAR ไม่เกิน 4.5 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5)
(เขตสีส้ม)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขต
เมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม
ย.7-20
(FAR ไม่เกิน 5 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขต
เมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่ง
มวลชน

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ย.8-39
(FAR ไม่เกิน 4.5 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณต่อเนื่องกับเขตเมือง
ชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม
ย.9-25
(FAR ไม่เกิน 5 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขต
เมืองชั้นในซึ่ ง อยู่ในเขตการให้บ ริการของระบบขนส่ง
มวลชน

ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
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ตาราง 4.4 - 1 เปรียบเทียบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 กับ
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) (ต่อ)
ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก
(เขตสีน้าตาล)

พาณิชยกรรม
(เขตสีแดง)

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
(เขตสีน้าเงิน)

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ย.8-20
ย.13-27
(FAR ไม่เกิน 6 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
(FAR ไม่เกิน 7 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มี เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่ง
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ด า ร ง รั ก ษ า ทั ศ นี ย ภ า พ แ ล ะ อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ย.9-26
(FAR ไม่เกิน 7 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)
เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่ง
อยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
พ.3-27
พ.5-31, พ.5-36, พ.5-37
(FAR ไม่เกิน 7 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)
(FAR ไม่เกิน 7 : 1, OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5)
เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อ เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อ
รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้าการบริการ รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้า การบริการ
และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
ส.-62 (FAR ไม่กาหนด, OSR ไม่กาหนด)
ส.-70 (FAR ไม่กาหนด, OSR ไม่กาหนด)
เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดาเนินกิจการของรัฐที่ เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดาเนินกิจการของรัฐ
เกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ หรื อ - การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลัง น้ามันบริษัท ปตท.
สาธารณประโยชน์
จากัด (มหาชน) และคลังน้ามัน บริษัท บางจาก จากัด
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลัง น้ามันบริษัท ปตท. (มหาชน)
จากัด (มหาชน) และคลังน้ามัน บริษัท บางจาก จากัด
(มหาชน)

ที่มา : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

จากการเปรียบเทียบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
กับร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) พ.ศ.2562 พบว่ามี
การปรับเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรม (พ.5) แทนพื้นที่สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เดิม รวมถึงแทนพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.8) ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ส่งผลให้พื้นที่
โครงการมีความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น จากข้อกาหนด FAR มากที่สุดไม่เกิน 7:1
และแสดงถึงการส่งเสริมบทบาทด้านศูนย์พาณิชยกรรมของเมืองมากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจการค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
ควบคู่กับ การลดบทบาทของพื้นที่ การท่ าเรือแห่ งประเทศไทย คลัง น้ามัน ปตท. และคลังน้ามั น
บางจาก

90
4.5 ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย
เป็นการศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนตามหัวข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 รายละเอียดดังนี้
4.5.1 ขั้นตอนสรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ตามแนวคิดของงานวิจยั
เป็นการแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ให้เป็นผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกประเภทหน่วยงาน
เป็นการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ดัง
แสดงในภาพ 4.5.1-1 และตาราง 4.5.1-1 ซึ่งเรียงลาดับสัดส่วนพื้นที่จากมากไปน้อย รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 4.5.1 - 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกตามประเภทหน่วยงาน
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563

ตาราง 4.5.1 - 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกตามประเภทหน่วยงาน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพในเขตรั้วศุลกากร
พื้นที่เอกชนเช่า (เช่าเพื่อธุรกิจ และเช่าเพื่ออาศัย)
พื้นที่หน่วยงานรัฐขอใช้
พื้นที่ทางสัญจร
พื้นที่ชุมชน (ชุมชนแออัด และเคหะชุมชน)
พื้นที่หน่วยงานรัฐเช่า
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์
รวม

ขนาดพื้นที่
(ไร่)
943
516.1
217.3
199.2
197.3
160.1
117.3
2,353

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563

คิดเป็น % ของ
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด
40.07
21.93
9.24
8.47
8.39
6.80
5.10
100
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2) ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land Use อ้างอิงข้อมูลสานัก
การวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
เป็นการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกตาม Existing Land use อ้างอิงข้อมูล
ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ของพื้นที่โครงการ และภายนอก
พื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่ง Existing Land use ดังกล่าวจะถูกจัดกลุ่มตาม
แนวคิดของงานวิจัยต่อไป
2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land use ของพื้นที่โครงการ
เป็ น การแสดงผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกตาม Existing Land use ของพื้ น ที่
โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 4.5.1-2 โดยสรุปขนาดพื้นที่ดินและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ
ประเภท ดังแสดงในตาราง 4.5.1-2 เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินและเป็นข้อมูลสาหรับ
การวิเคราะห์ต่อไป

ภาพที่ 4.5.1 - 2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land use ของพื้นที่โครงการ
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร, 2563)
(สานักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร, 2563)
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ตาราง 4.5.1 - 2 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land use ของพื้นที่โครงการ
CODE สี

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.ม.)
ที่อยู่อาศัย
706,203
พาณิชยกรรม
42,086
การใช้ประโยชน์แบบผสม
128,915
อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
28,161
คลังสินค้า
240,204
สถาบันราชการและ การสาธารณสุข
280,654
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ,รัฐวิสาหกิจ
1,459,544
สถาบันการศึกษา
26,688
สถาบันศาสนา
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2,872
พื้นที่อนุรักษ์ ที่โล่ง นันทนาการ, การกีฬา
46,665
ที่ว่าง ที่ว่างเปล่าระบุการใช้ไม่ได้, อื่น ๆระบุ
34,479
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งหมด
2,996,471
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

สัดส่วน %
23.57
1.40
4.30
0.94
8.02
9.37
48.71
0.89
0.10
1.55
1.15
100.00

สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land use ของพื้นที่โครงการ
1. พื้นที่ของ กทท. ทั้งหมด 2,353 ไร่ คิดเป็น 3,764,800 ตร.ม.
2. พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งหมด
2,996,471 ตร.ม. คิดเป็น 79.59%
3. พื้นที่ทางสัญจร (พื้นที่ส่วนที่เหลือ)
768,329 ตร.ม. คิดเป็น 20.41%
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ ประเภทสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการอื่น ๆ, รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 48.71 รองลงมา คือ ประเภทที่อยู่อาศัย คิดเป็น
ร้อยละ 23.57 และประเภทสถาบันราชการและการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 9.37
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งไม่อยู่บนพื้นที่ของ กทท. ได้แก่ สถาบันศาสนา ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองท่าเรือต่อไป
2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกตาม Existing Land use เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
เป็ น การแสดงผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกตาม Existing Land use ของเขต
คลองเตย (แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน แขวงพระโขนง) และเขตพระโขนง (แขวงพระโขนงใต้ แขวง
บางจาก) ดังแสดงในภาพที่ 4.5.1-3

ภาพที่ 4.5.1 - 3 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกตาม Existing Land use เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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3) นิยามพื้นทีแ่ ต่ละส่วนตามแนวคิดของงานวิจัย
ตามแนวคิดของงานวิจัย ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ซึ่งได้กล่าวถึงที่มาของ
นิยามพื้นที่แต่ละส่วนไว้แล้วในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1
3.1 พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (Port and Logistic Land use)
หมายถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ า และ
กระบวนการทางโลจิสติกส์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลิต การกระจาย
สินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า ซึ่งหากเป็นการขนส่งสินค้าทางน้า จะมีขั้นตอนการ
รับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การขนถ่ายตู้สินค้า การส่งมอบตู้สินค้า การรับมอบตู้สินค้า และการ
บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ ตามลาดับ โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ภายในเมืองท่าเรือ
แตกต่างกันไป ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันอ้างอิงขอบเขตพื้นที่ส่วนนี้จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของ กทท. โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
(1) พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า
(2) พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ ได้แก่ อาคารสานักงานการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย, อาคารสานักงานฝ่ายการช่าง เป็นต้น
(3) ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
จากการวิเคราะห์เชิงตาแหน่งที่ตั้ง พื้นที่ อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ในพื้นที่โครงการ
และโดยรอบพื้นที่โครงการ สัมพันธ์กับ กระบวนการทางโลจิสติกส์ โดยจัดเป็นส่วนสนับสนุนกิจกรรม
ขนส่งสินค้าทางน้าในเมืองท่าเรือ ได้แก่ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง
นิยามจาแนกประเภทย่อย ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร อ้างอิง
จากสานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สัมพันธ์กับร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ประกอบด้วย 5 ประเภทหลัก ได้แก่ โรงงาน โรงฆ่า
สัตว์ อุตสาหกรรมและคลังสินค้า คลังสินค้า และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
3.2 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม (Commercial Land use)
พื้ น ที่ ส่ ว นพาณิ ช ยกรรม ตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. 2556 และตามร่างตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ซึ่งกาหนดไว้เป็นสีแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับ
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดได้แบ่งพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณใจกลางเมืองออกเป็น
4 ระดับ (ฐาปนา บุญยประวิตร, 2551) ได้แก่
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- ระดับมหานคร
โดยแหล่งพาณิชยกรรมระดับมหานครจะอยู่ในเขตธุรกิจการบริการซึ่งส่วนใหญ่มักตั้งอยู่
บริเวณใจกลางเมืองท่องเที่ยว ลักษณะพิเศษของพื้นที่ ได้แก่ การมีกิจกรรมใช้ประโยชน์ ตลอดเวลา
ทั้งกลางวันและกลางคืน พื้นที่มีความหนาแน่นสูง มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาคธุรกิจการ
บริหารและการบริการมีความหลากหลายซับซ้อนมาก และเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้ามีความ
เชื่อมโยงกับแหล่งพาณิชยกรรมทุกระดับทั่วโลก
- ระดับเมืองและระดับย่าน
ส าหรั บ พื้ น ที่ พ าณิช ยกรรมระดั บ เมือ งและย่า น จะมี กิ จ กรรมการใช้ ประโยชน์ เ กือบ
ตลอดเวลาเช่นกัน แต่ความหลากหลายของกิจกรรมและความหนาแน่นของการใช้พื้นที่จะน้อยกว่า
เขตพาณิชยกรรมระดับมหานคร บทบาทหลักเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภาคเศรษฐกิจการบริการ
ภายในเขตเมืองและย่าน
- ระดับชุมชน
มี บ ทบาทในการตอบสนองความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ ผ สมผสานกั บ การ
ให้บริการประชาชนและผู้เยี่ยมเยือน
จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงและแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดข้างต้น ส่งผลต่อ
การพิจารณานิยามตามแนวคิดของงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่
พาณิชยกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง โดยจะต้องรองรับทั้งประชาชนภายใน
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง รวมถึงประชาชนจากภายนอกทั้ง 2 เขต ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากแผนการพัฒนา จึงอ้างอิงการแบ่งพื้นที่พาณิชยกรรมตามแนวคิดการเติบโตอย่า งชาญ
ฉลาด โดยหยิบยกมาเพียง 3 ระดับหรือแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและขนาด
เมืองของพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังนี้
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
พิจารณาตามการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด และ
ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทท. ในอนาคต ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดศูนย์กลาง
ธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน (Business Center City) มีองค์ประกอบภายในเมืองที่ส่งเสริมกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ รวมถึงสัมพันธ์กับเกณฑ์จานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท ดังนั้น ศูนย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก ได้แก่
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง และ Duty
Fee

96
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
(2) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
อ้างอิงความหมายตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด รวมถึงการอ้างอิงความหมาย
จากประเภทของชุมชน ซึ่ งแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) ประเภท
ศูนย์กลางการค้า (Trade Center) ได้แก่ อาคารร้านค้า ตลาด จาหน่ายสินค้า และแลกเปลี่ยนสินค้า
(จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ,์ 2540) ดังนั้น ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
- ตลาด
- ร้านค้าปลีก และธุรกิจนันทนาการอื่น ๆ
3.3 พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง (Urban Community Land use)
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง หมายถึง พื้นที่ที่มีประชากรอยู่รวมกันจานวนหนึ่งเป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลหรือเทศบาล มีประชากรหนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ทางอาชีพ
เศรษฐกิจ ธุรกิจ และนันทนาการ (จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ,์ 2540) ซึ่งได้แบ่งประเภทของชุมชนเมืองตาม
ลักษณะกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา (Education Center),
ศูนย์กลางการค้า (Trade Center), ศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Center) และศูนย์กลาง
การบริการ (Service Center)
จากแนวคิดการแบ่งประเภทของชุมชนเมืองตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม (Social
Activities) ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิดของงานวิจัย และสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
Existing Land use ของส านั ก การวางผั ง และพั ฒ นาเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร จึ ง ขอสรุ ป นิ ย าม
องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง รายละเอียดดังนี้ โดยได้แยกพื้นที่ประเภทศูนย์กลางการค้า
(Trade Center) ออกซึ่งรวมอยู่ในพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม (Commercial Land use) ในส่วนที่ 2
แล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้าน
นันทนาการและการกีฬา ดังนี้
(1) ที่อยู่อาศัย
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของประชากร
1.1 ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
อ้างอิงตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนฯ พ.ศ.2555 ซึ่งได้กาหนด “ชุมชน” หมายความ
ว่า บริเวณที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกัน แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่
- ชุมชนแออัด คือ ชุมชนที่มีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่น ประชาชนอยู่อย่างแออัด
- ชุมชนเมือง คือ ชุมชนที่มีลักษณะของบ้านเรือนอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นแต่ไม่
แออัด มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมสะดวก
- ชุมชนชานเมือง คือ ชุมชนที่มีพื้นที่ด้านเกษตรกรรม มีบ้านเรือนไม่แออัด
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- เคหะชุมชน คือ ชุมชนที่เคยอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งชุมชนที่
การเคหะแห่งชาติยังคงดูแลอยู่ แต่ได้ให้ความยินยอมในการจัดตั้งเป็นชุมชนได้
- ชุมชนอาคารสูง คือ ชุมชนที่มีสภาพเป็นแฟลต คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือ
อาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นแฟลตของการเคหะแห่งชาติที่เป็นนิติบุคคล
- ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร คือ ชุมชนที่มีการจัดสร้างขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน
1.2 ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
เป็ น การอ้ า งอิ ง ความหมายที่ ต รงกั น ข้ า มกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ประชากรในชุ ม ชน
หมายความว่า บริเวณที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จาเป็นต้องมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกัน
สัมพันธ์กับการรองรับการพัฒนาในอนาคตของพื้นทีโ่ ครงการ ซึ่งอาจจะมีบุคคลจากภายนอกเข้ามาอยู่
อาศัยเพิ่มเติม โดยมีรูปแบบและประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตามความต้ องการขนาดครัวเรือนที่
เหมาะสม
(2) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
สาธารณู ป โภค (Public Utilities) หมายถึ ง บริ ก ารที่ จ าเป็ น ต่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น ของ
ประชาชนทั่วไป รัฐจะเป็นผู้กาหนดนโยบายและรับภาระในการให้บริการ สาธารณูปโภคเป็นตัวชี้
ขอบเขต (boundary) ของเมื อ งหรื อ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ถนน โทรศั พ ท์ การขนส่ ง แก๊ ส ไฟฟ้ า
เชื้อเพลิง ประปา ระบายน้า กาจัดขยะ การสื่อสาร เป็นต้น
สาธารณูปการ (Public Facilities) หมายถึง บริการเพื่อสาธารณะซึ่งดาเนินการโดย
องค์กรของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล ซึ่งได้แก่บริการในเรื่องเคหะการ การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัยความปลอดภัย สันทนาการ และบริการอื่น ๆ ตามความต้องการของ
ประชาชน และเป็นกิจการที่ไม่หวังผลกาไร
ตามแนวคิดของงานวิจัยจัดกลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
หลัก เพื่อให้สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์อาคาร อ้างอิงจากสานักการวางผัง
และพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนี้
2.1 ศูนย์กลางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา
2.2 ศูนย์กลางการขนส่ง
เป็นแหล่งรวมการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เมื่อจาแนกตาม
รูปแบบการขนส่งสัมพันธ์กับพื้นที่โครงการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ขนส่งสาธารณะทางราง ขนส่ง
สาธารณะทางถนน และขนส่งสาธารณะทางน้า รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งทาหน้าที่ สนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เช่น อาคารจอดรถ
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2.3 ศูนย์กลางการบริการ
เป็นแหล่งบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ, สานักงานเขต, สถานี
ตารวจ, สถานีดับเพลิง, ที่ทาการไปรษณีย์, โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข, ห้องสมุด, ศาลา
ประชาคมและศูนย์ประชุม , สถานทูต, สถานกงสุล, มูลนิธิและสมาคม ซึ่งอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน
2.4 ศูนย์กลางด้านศาสนา
ได้แก่ วัด, โบสถ์คริสต์, มัสยิด ซึ่งพิจารณาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียน ดังนี้
- วัดที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- โบสถ์คริสต์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- มัสยิดที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2.5 ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ วัง, ตาหนัก, พิพิธภัณฑ์ รวมถึงศูนย์วัฒนธรรม
(3) ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ส าธารณะ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ซึ่ ง เปิ ด ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ได้
รวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง จาแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ ตาม
มาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบ่งได้ 3 ระดับ คือ
สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง
4) จัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจยั
เป็นการจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกรายแปลงจากผัง Existing Land use ของ
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ให้เป็น ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย มีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พิจารณาความสอดคล้องของ Land
Use และ Building Use และพิจารณาวัตถุประสงค์ และกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ดังนี้
4.1 พิจารณาความสอดคล้องของ Land Use และ Building Use
เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของ Land Use และ Building Use ในแปลงนั้น ๆ
เพื่อกาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละแปลง ตามนิยามของสานัก การวางผังและพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดหมวดหมู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และการใช้ประโยชน์
อาคาร (Building Use) ไว้ในภาคผนวกแนบท้าย (ภาคผนวก ก ก.1)
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- กรณี มี Building Use 1 ประเภทและเหมื อ นกั บ Land Use ก าหนดเป็ น ประเภท
Land Use นัน้
- กรณีมี Building Use มากกว่า 1 ประเภท กาหนดประเภท Land Use จากสัดส่วน
ประเภทการใช้ประโยชน์อาคารในที่ดินแปลงนั้น ๆ มากที่สุด

ภาพที่ 4.5.1 - 4 ตัวอย่างการพิจารณา Existing Land Use และ Building Use
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ยกตัวอย่างจากภาพที่ 4.5.1-4 จากการพิจารณา Existing Land Use จัดเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เนื่องจากเมื่อพิจารณาควบคู่กับ Building Use ซึ่งประกอบด้วย
การใช้ประโยชน์อาคารประเภทที่พักอาศัย ที่พักอาศัยกึ่งธุรกิจบริการ ศาลเจ้า ธนาคารและสถาบัน
การเงิน ปั๊มน้ามัน โดยในภาพรวมมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารพาณิชยกรรมมากที่สุด และเป็น
ข้อมูลสาหรับการพิจารณาในขั้นตอน 4.2 ต่อไป
4.2 พิจารณาวัตถุประสงค์ และกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
เป็นการพิจารณาวัตถุประสงค์ และกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามนิยามของสานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ในขั้นตอน 4.1 ว่าสอดคล้อง
กับนิยามการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทใด ตามแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง เพื่อ
แปลงให้เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย
- การพิจารณาวัตถุประสงค์
ยกตัวอย่างจากภาพที่ 4.5.1-4 เมื่อได้ข้อสรุปว่าเป็นการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Commercial Land Use ตามแนวคิดของงานวิจัย จึงพิจารณาต่อว่า Building Use
ในที่ดินแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการรองรับเป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน หรือระดับชุมชน ซึ่งทาให้ได้ข้อสรุปว่าเป็นพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมระดับชุมชน
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- การพิจารณากรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
เป็นการพิจารณากรรมสิทธิ์ ประกอบกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรื อแห่ ง
ประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 4.5.1-1 ว่าหน่วยงานใดใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมใด
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด ตามแนวคิดของงานวิจัย

ภาพที่ 4.5.1 - 5 ตัวอย่างการพิจารณากรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และ กทท.

ยกตัวอย่างจากภาพที่ 4.5.1-5 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กกท. ใช้
ประโยชน์ แต่เนื่องจาก Building Use ในพื้นที่ดังกล่าวคือ โรงพยาบาลท่าเรือ จึงถูกจัดหมวดหมู่เป็น
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ประเภทศูนย์กลางการบริการ เนื่องจากประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้
เป็นต้น
5) สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของ
งานวิจัย
จากการพิ จ ารณาจั ด กลุ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จ าแนกรายแปลง ตามแนวคิ ด ของ
งานวิจัย ทาให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ดังแสดงในภาพที่ 4.5.1-6 และภาพที่ 4.5.1-7 ส่วนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย แสดงประกอบในหัวข้อถัดไป ดังแสดงในภาพที่
4.5.2-3
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ภาพที่ 4.5.1 - 6 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 แสดงองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ตามแนวคิดของงานวิจัย

ภาพที่ 4.5.1 - 7 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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4.5.2 ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้
สอย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
เป็นการศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย
และเขตพระโขนง โดยแบ่งพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 เป็น 15 Zone ย่อย (Zone A - Zone O)
เพื่อสามารถเปรียบเทียบในแต่ละบริเวณของพื้นที่โครงการได้ชัดเจนขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 4.5.2-1

ภาพที่ 4.5.2 - 1 ผัง Zone ภายในพื้นที่โครงการ 15 Zone

โดยได้สรุปขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่าง (ตร.ม.) จาแนก
รายแปลง ของพื้นที่โครงการ 15 Zone ในรูปแบบตาราง เมื่อกาหนดให้ประเภทการใช้ประโยชน์
อาคารเป็นประเภทเดียวกับประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินทั้ งแปลง ประกอบกับ ผังแสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Zone ไว้ในภาคผนวกแนบท้าย (ภาคผนวก ก ก.2)
1) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
เป็ น การเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นองค์ ป ระกอบหลั ก 3 ส่ ว น ของพื้ น ที่ โ ครงการ และ
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ดังแสดงในตาราง 4.5.2-1 และภาพที่ 4.5.2-2

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ZONE B
2,908
6,774

4,329
2,596

114,743
166,936
5.57

64,466
14,156

13,317

212,404
7.09

ZONE A

28,646
91,818

35,587

ZONE C
33,940
1.13

8,231
25,709

ZONE D
190,180
6.35

87,975
21,197

3,911
18,885

58,212

ZONE E
84,199
2.81

12,245
70,676

1,278

65,832
2.20

35,859
1,192

2,307

2,115
2,794
21,564

ZONE F

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2
พื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1
ที่อยูอ่ าศัย
3.2
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้าน
ศาสนา, ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพือ่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
3.3
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ Zone (ตร.ม.)
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ Zone (%)

ลาดับ
ที่

ZONE G
64,457
2.15

2,714

61,743

ZONE H
111,846
3.73

11,718

96,684
1,852

1,592

224,146
7.48

2,533

175,877
26,651

19,085

ZONE I

พื้นที่ดินรวม (ตร.ม.)

ZONE J
414,988
13.85

3,460
1,568

3,926

406,035

ZONE K
512,515
17.10

4,854

485,905
21,757

ZONE L
339,752
11.34

436

9,416

329,900

ZONE M
192,709
6.43

13,091

179,618

182,822
6.10

3,670

129,156
14,706

7,129

28,161

ZONE N

ตาราง 4.5.2 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

199,744
6.67

45,025

43,317
104,407

2,987
4,008

ZONE O

191,006
1,124,470
2,996,471
100.00

666,460
267,004

49,146
155,523
204,669

1,223,955
130,113
313,264
1,667,332

รวมพื้น
ที่ดิน
(ตร.ม.)
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6.37
37.53
100.00

22.24
8.92

1.64
5.19
6.83

40.85
4.34
10.45
55.64

สัดส่วน
(%)
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104
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
40.85
37.53
55.64

10.45

ที่อยู่อาศัย

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

8.92

5.19

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน

1.64

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า

พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้
ประโยชน์

4.34

6.83
6.37

ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการ
กีฬา

22.24

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ภาพที่ 4.5.2 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของ
งานวิจัย

จากภาพที่ 4.5.1-6 ภาพที่ 4.5.1-7 ภาพที่ 4.5.2-2 และตาราง 4.5.2-1 สรุปสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของพื้นที่โครงการ สัดส่วนมากที่สุด คือ พื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ร้อยละ 55.64 รองลงมา คือ พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ร้อยละ 37.53 และ
น้อยที่สุด คือ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ร้อยละ 6.83
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
สัดส่วนมากที่สุ ด 3 ล าดับแรก คือ พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 40.85
รองลงมา คือ ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 22.24 และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 10.45
ตามลาดับ
แสดงถึงบทบาทของพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 เน้นรองรับกิจกรรมด้านขนส่งสินค้า
ทางน้ าและโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ตั้ ง อยู่ ใ จกลางพื้ น ที่ โ ครงการ และยาวตลอดริ ม แม่ น้ า
เจ้าพระยา มีพื้นที่ที่อยู่อาศัยแทรกตัวอยู่โดยรอบถัดจากพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้รับผลกระทบด้านมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม และด้านการจราจรหนาแน่นรอบพื้นที่โครงการจากกระบวนการขนส่งสินค้าผ่านพื้ นที่
เมือง ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย

ภาพที่ 4.5.2 - 3 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

105

105

ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1 พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2 พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
40.85
4.34
10.45
55.64
1.64
5.19
6.83
22.24
8.92

6.37
37.53
100.00

1,223,955
130,113
313,264
1,667,332
49,146
155,523
204,669
666,460
267,004

191,006
1,124,470
2,996,471

พื้นที่โครงการ
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

506,184
5,224,522
7,359,931

3,864,626
853,712

1,049,964
394,237
1,444,201

691,207
691,207

6.88
70.99
100.00

52.51
11.60

14.26
5.36
19.62

9.39
9.39

นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

1,138,059
8,533,234
10,874,036

6,922,985
472,190

435,522
414,324
849,846

1,490,956
1,490,956

10.47
78.47
100.00

63.66
4.34

4.01
3.81
7.82

13.71
13.71

นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

1,835,249
14,882,227
21,230,438

11,454,071
1,592,907

1,534,632
964,084
2,498,716

1,223,955
130,113
2,495,427
3,849,495

8.65
70.10
100.00

53.95
7.50

7.23
4.54
11.77

5.77
0.61
11.75
18.13

รวมพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

ตาราง 4.5.2 - 2 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย และเขตพระโขนง
และพื้นทีร่ วมทัง้ 2 เขต จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

106

106

1.64

1

22.24

5.19

10.45

6.88

11.60

52.51
5.36

14.27
-

9.39
-

2
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย

10.47

4.34

63.66
3.81

4.01
-

13.71
-

3
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง

4.54

7.23

0.61

11.75

รวมพื้น4ที่ทั้งหมด

53.95
5.77

6.37

8.92

4.34

40.85

1.พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นทีใ่ นเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
2.พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
3.พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ศูนย์กลางการศึกษา
- ศูนย์กลางการขนส่ง
- ศูนย์กลางการบริการ
- ศูนย์กลางด้านศาสนา
- ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะ
และวัฒนธรรไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 4.5.2 - 4 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
และพื้นทีร่ วมทัง้ 2 เขต จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

พื้นที่โครงการ

8.65

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
และพื้นทีร่ วมทัง้ 2 เขต จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

7.50

107

107
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1.2 เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากภาพที่ 4.5.2-3 ตาราง 4.5.2-2 และภาพที่ 4.5.2-4 เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
พื้นที่แต่ละบริเวณจากสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก พบว่า พื้นที่โครงการมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ร้อยละ 40.85
รองลงมา คือ ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 22.24 และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 10.45
ตามลาดับ แสดงถึงเน้นบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ที่
อยู่อาศัย ร้อยละ 52.51 รองลงมา คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ 14.27
และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ 11.60 ตามลาดับ แสดงถึงเน้นบทบาทด้านที่อยู่อาศัย
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ที่
อยู่อาศัย ร้อยละ 63.66 รองลงมา คือ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 13.71 และ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 10.47 ตามลาดับ แสดงถึงเน้นบทบาทด้านที่อยู่อาศัย
เมื่อพิจารณาภาพรวมของพื้นทีเ่ ขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 53.95 รองลงมา คือ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า ร้อยละ 11.75 และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 8.65 ตามลาดับ
แสดงถึงเน้นบทบาทด้านที่อยู่อาศัย
สามารถสรุปได้ว่าบทบาทของพื้นที่โครงการไม่ส่งผลกระทบต่อบทบาทภาพรวมของ
พื้นที่ทั้ง 2 เขต โดยยังคงเน้นบทบาทรองรับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับข้อกาหนดตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซึ่งรองรับที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากในเขตคลองเตย และ
รองรับที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางในเขตพระโขนง ตามลาดับ ควบคู่กับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในพื้นที่โครงการ
2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพืน้ ที่โครงการ
เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ของพื้นที่โครงการ
และเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับกิจกรรมแต่ละประเภท ดังแสดงในตาราง 4.5.2-3 และภาพที่
4.5.2-5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ZONE B
36,607
9,793

4,240
2,010

34,604
170,750
7.24

66,688
6,780

521

197,881
8.39

ZONE A

9,540
114,350

83,496

ZONE C
11,117
0.47

2,316
8,801

ZONE D
202,946
8.61

130,985
12,860

1,081
18,285

39,734

ZONE E
131,408
5.57

16,436
113,953

1,020

51,947
2.20

38,655
607

2,514

6,405
1,961
1,806

ZONE F

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2
พื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1
ที่อยูอ่ าศัย
3.2
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้าน
ศาสนา, ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพือ่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
3.3
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมพื้นที่ใช้สอยในแต่ละ Zone (ตร.ม.)
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยในแต่ละ Zone (%)

ลาดับ
ที่

ZONE G
29,617
1.26

4,286

25,331

ZONE H
144,671
6.14

417

139,672
1,182

3,400

268,300
11.38

207,385
31,841

29,074

ZONE I

พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.)

ZONE J
255,805
10.85

4,374
1,024

8,250

242,157

ZONE K
282,846
12.00

2,230

278,264
2,352

248,192
10.53

76

1,416

246,700

ZONE L

ตาราง 4.5.2 - 3 สัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอยปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

72,944
3.09

8,097

64,847

ZONE M
ZONE N

136,453
5.79

103,004
14,024

8,838

10,587

ZONE O
152,995
6.49

34,573
113,801

2,339
2,282

35,542
1,094,325
2,357,871
100.00

754,109
304,674

52,004
196,785
248,789

773,526
115,456
125,775
1,014,757

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

109

1.51
46.41
100.00

31.98
12.92

2.20
8.35
10.55

32.81
4.90
5.33
43.04

สัดส่วน
(%)

109

110
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
35.00

32.81

31.98
46.41 43.04

30.00
25.00

20.00

12.92
4.90

5.33

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า

10.00

พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้
ประโยชน์

15.00

5.00

10.55

8.35
2.20

1.51

ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่อยู่อาศัย

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับ
ย่าน

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

0.00

ภาพที่ 4.5.2 - 5 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

จากตาราง 4.5.2-3 และภาพที่ 4.5.2-5 สรุปสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยองค์ประกอบหลัก 3
ส่วนของพื้นที่โครงการ สัดส่วนมากที่สุด คือ พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ร้อยละ 46.41 รองลงมา คือ พื้นที่
ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ร้อยละ 43.04 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และน้อยที่สุด คือ พื้นที่
ส่วนพาณิชยกรรม ร้อยละ 10.55
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย สัดส่วน
มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 32.81 รองลงมา คือ
ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 31.98 และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ 12.92 ตามลาดับ
ความสามารถในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่โครงการปัจจุบัน ปี 2563 เน้นรองรับพื้นที่
ในเขตรั้ ว ศุ ล กากรท่ า เรื อ กรุ ง เทพ ใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สั ด ส่ ว นการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พบว่าที่อยู่อาศัยมีขนาดพื้นที่ดินน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง แสดงถึงที่อยู่อาศัยมีความ
หนาแน่นในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า นอกจากนี้ยังมีประเภทซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า
ขนาดพื้นที่ดิน ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่งผลต่อการวิเคราะห์เปรียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จาแนกรายแปลง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัยต่อไป
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4.6 ศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
เป็นการศึกษาความหนาแน่น การใช้ประโยชน์ที่ดิ น จาแนกประเภทตามแนวคิดของ
งานวิจัย โดยได้สรุปค่า FAR และ OSP จาแนกรายแปลง ของพื้นที่โครงการ 15 Zone ในรูปแบบ
ตาราง ประกอบกับผังแสดงความหนาแน่นของแต่ละ Zone ไว้ในภาคผนวกแนบท้าย (ภาคผนวก ก
ก.2) ในส่วนนี้เป็นการสรุปภาพรวมความหนาแน่น เปรียบเทียบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP
(Open Space Percentage) จากข้อมูลแต่ละ Zone
4.6.1 FAR (Floor Area Ratio)
แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ตามค่าสถิติ
ของชุดข้อมูลปัจจุบันปี 2563 และเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ที่เหมาะสม
1) FAR (Floor Area Ratio) ตามค่าสถิติของชุดข้อมูลปัจจุบันปี 2563

ภาพที่ 4.6.1 - 1 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกตามประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบ FAR (Floor Area Ratio)

8

1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

0.5-1
พื้นที่
(ตร.ม.)
1,221,840
2,794
58,212
4,265
22,893
189,893
43,112
99.8
2.1
18.6
8.7
14.7
28.5
16.1

%

191,006 100.0
599,208 20.00 1,543,010 51.49

น้อยกว่า 0.5
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
91,732 70.5
255,052 81.4
41,973 85.4
19,445
7.3
69.5
71.5
49.1

%

715,653 23.88

1-1.5
พื้นที่
(ตร.ม.)
108,028
476,567
131,058

92,475 3.09

1.5-2.0
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
19,085 12.3
73,390 27.5

1,223,955
130,113
313,264
49,146
155,523
666,460
267,004

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

191,006
46,127 1.54 2,996,471

มากกว่า 2.0
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
2,115 0.2
35,587 27.4
2,908 5.9
5,518 3.5
-

ตาราง 4.6.1 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)

100
100

สัดส่วน
รวม
(%)
100
100
100
100
100
100
100
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เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)
60.00

51.49

50.00
40.00
30.00

23.88

20.00
20.00
10.00

3.09

1.54

1.5-2.0

มากกว่า 2.0

0.00

น้อยกว่า 0.5

0.5-1

1-1.5

ภาพที่ 4.6.1 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)

จากภาพที่ 4.6.1-1 ภาพที่ 4.6.1-2 และตาราง 4.6.1-1 ภาพรวม FAR (Floor Area
Ratio) ของพื้นที่โครงการ สัดส่วนมากที่สุดอยู่ในช่วง FAR 0.5-1 ร้อยละ 51.49 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่
ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone J, K และ L
สัดส่วนรองลงมา คือ FAR อยู่ในช่วง 1-1.5 ร้อยละ 23.88 ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยมาก
ที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone A, D, E, F, H, I และ J ซึ่งใกล้เคียงกับช่วง FAR น้อยกว่า 0.5
ร้อยละ 20.00 ประกอบด้วยศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มากที่สุด กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณ Zone C, F, M และ N
สัดส่วนรองลงมา คือ FAR อยู่ในช่วง 1.5-2.0 ร้อยละ 3.09 ประกอบด้วย สาธารณูปโภค
สาธารณูปการมากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone E และ G และสัดส่วนน้อยที่สุดช่วง FAR
มากกว่า 2.0 ร้อยละ 1.54 ประกอบด้วยพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์มากที่สุด อยู่ใน
บริเวณ Zone B
เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทที่มีความหลากหลายของ
ระดับความหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน มีค่า FAR อยู่ในช่วง 0.5 ถึง
มากกว่า 2.0 โดยมีสัดส่วน FAR มากที่สุด อยู่ในช่วง 1-1.5 ร้อยละ 69.5 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ
Zone A, B, F และ N และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีค่า FAR อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.5 ถึง 2.0
โดยมีสัดส่วน FAR มากที่สุด อยู่ในช่วง 1-1.5 ร้อยละ 49.1 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone I และ O
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2) FAR (Floor Area Ratio) ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

ภาพที่ 4.6.1 - 3 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ เปรียบเทียบตามเกณฑ์
FAR ที่เหมาะสม

8

1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่
พื้นที่
(ตร.ม.)
1,221,840
130,113
313,264
46,238
155,523
666,460
267,004

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

2,115

-

พื้นที่
(ตร.ม.)
2,115
-

0.07

0.2
-

%

หนาแน่นปานกลาง

3 - 5.5

พื้นที่
(ตร.ม.)

-

-

-

-

%

หนาแน่นมาก

5.5 - 8

1
0-3

99.83

2
3-5.5

0.07

3
5.5-8

-

4
8-10

-

5
มากกว่
า 10

0.10

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม

100.0
99.83

99.8
100.0
100.0
94.1
100.0
100.0
100.0

%

หนาแน่นน้อย

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
191,006
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
2,991,449

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

0-3

100

2,908

1,223,955
130,113
313,264
49,146
155,523
666,460
267,004

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

191,006
0.10 2,996,471

มากกว่า 10
หนาแน่นเกิน
ข้อกาหนด
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
2,908 5.9
-

100

100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
(%)

ภาพที่ 4.6.1 - 4 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์
ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม

-

8 - 10
หนาแน่นสูงสุดตาม
ข้อกาหนด
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
-

ตาราง 4.6.1 - 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม
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115
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จากภาพที่ 4.6.1-3 ตาราง 4.6.1-2 และภาพที่ 4.6.1-4 ภาพรวมความหนาแน่นการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 มีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) สัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ
99.83 และมีระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) ร้อยละ 0.10 คือ ศูนย์พาณิชย
กรรมระดับเมืองและระดับย่านอยู่ในบริเวณ Zone B และระดับระดับความหนาแน่นปานกลาง (FAR
3-5.5) ร้อยละ 0.07 คือ พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพอยู่ในบริเวณ Zone F ตามลาดับ
แสดงถึงปัจจุบันปี 2563 เป็นการพัฒนาแบบหนาแน่นน้อย โดยมีค่า FAR ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อกาหนด FAR ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ซึ่งกาหนดอยู่ในช่วง 4.5-7 แสดงถึงภาพรวมสามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยได้น้อยกว่าศักยภาพของพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณซึ่งกาหนดโซนสีเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
4.6.2 OSP (Open Space Percentage)

ภาพที่ 4.6.2 - 1 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เปรียบเทียบตามเกณฑ์

OSP (Open Space Percentage)

8

1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-

-

น้อยกว่า 20%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
- - - - - - - -

40%-60%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
891,940 72.9
58,212 18.6
44,744 28.7
433,843 65.1
101,893 38.2

60%-80%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
108,356 83.3
233,488 74.5
8,176 16.6
4,008
2.6
164,677 61.6

674,311 22.50 1,530,631 51.08 518,704 17.31

20%-40%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
332,015 27.1
2,908
5.9
106,772 68.7
232,617 34.9
-

1,223,955
130,113
313,264
49,146
155,523
666,460
267,004

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

191,006 100.0
191,006
272,825 9.11 2,996,471

มากกว่า 80%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
21,757 16.7
21,564
6.9
38,062 77.5
436
0.2

ตาราง 4.6.2 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั ปี 2563 ของพื้นที่โครงการ จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)

100
100

100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วนรวม
(%)
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117
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เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ OSP
60

51.08

40

22.50

17.31

20
0

9.11

0
น้อยกว่า 20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

มากกว่า 80%

ภาพที่ 4.6.2 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามเกณฑ์ OSP

จากภาพที่ 4.6.2-1 ภาพที่ 4.6.2-2 และตาราง 4.6.2-1 ภาพรวม OSP (Open Space
Percentage) ของพื้นที่โครงการ มีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ในช่วง OSP 40%-60% ร้อยละ 51.08 ซึ่ง
ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone J และ K
สัดส่วนรองลงมา คือ OSP อยู่ในช่วง 20%-40% ร้อยละ 22.50 ประกอบด้วยพื้นที่ใน
เขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพมากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone F และ L
สั ด ส่ ว นรองลงมา คื อ OSP 60%-80% ร้ อ ยละ 17.31 ประกอบด้ ว ยศู น ย์ ก ลางด้ า น
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ามากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone C, M และ N
สัดส่วนน้อยที่สุด คือ OSP มากกว่า 80% ร้อยละ 9.11 ประกอบด้วยศูนย์กลางด้าน
นันทนาการและการกีฬามากที่สุด กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Zone A, B, H, I, N และ O
เมื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมจากสัดส่วนพื้นที่ ว่าง ซึ่งมากกว่า 80% ขึ้นไป แสดงถึงมี
ที่ว่างบนพื้นที่ดินแต่ละแปลงมาก ส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในภาพรวม เรียงลาดับจาก
ขนาดพื้นที่ดินมากไปน้อย ได้แก่ ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา, ศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่าน ร้อยละ 77.4 ของพื้นที่ดังกล่าว, พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 16.7 ของพื้นที่ดังกล่าว, ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 6.9 ของพื้นที่
ดังกล่าว และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ 0.2 ของพื้นที่ดังกล่าว ตามลาดับ
4.7 ศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ทดี่ ินแต่ละประเภท
เป็นการศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ขององค์ประกอบหลัก 3
ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
4.7.1 พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้
ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีองค์ประกอบดังแสดงในภาพที่ 4.7.1-1

ภาพที่ 4.7.1 - 1 ผังแสดงองค์ประกอบพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (Port and Logistic Land use) ตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563
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1) พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เป็นพื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า โดยศึกษา 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ศึกษาองค์ประกอบ
ภายในพื้นที่ ใ นเขตรั้วศุล กากรท่ าเรื อกรุ งเทพ และศึกษาระบบการบริหารจั ดการพื้นที่ในเขตรั้ ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ รายละเอียดดังนี้
1.1 ศึกษาองค์ประกอบภายในพืน้ ที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่ ใ นเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก ดังแสดงในภาพที่
4.7.1-1 และภาพที่ 4.7.1-2 ได้แก่ ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay) ซึ่งบริการเรือสินค้า
ทั่ ว ไป เรื อ ท่ อ งเที่ ย ว และเรื อ ล าเลี ย งชายฝั่ ง พื้ น ที่ ร วมประมาณ 842 ไร่ และท่ า เที ย บเรื อ เขื่ อน
ตะวันออก (East Quay) ซึ่งบริการเรือตู้สินค้า พื้นที่รวมประมาณ 92 ไร่ โดยอ้างอิงข้อมูลขนาดพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินของ กทท.ซึ่งรวมพื้นที่ทางสัญจรภายในแล้ว และเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ตาม
แนวคิดของงานวิจัยซึ่งยังไม่รวมพื้นที่ทางสัญจรภายในจะมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.7.1-1
ตาราง 4.7.1 - 1 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นทีใ่ นเขตรัว้ ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเทียบเรือ
ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก
ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก
พื้นที่รวม

ขนาดพื้นที่อ้างอิงข้อมูลจาก กทท.
1,347,200
147,200
1,494,400 ตร.ม.

ขนาดพื้นที่ตามแนวคิดงานวิจัย
894,055
329,900
1,223,955 ตร.ม.

ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562 และตามแนวคิดของงานวิจัย

จากตาราง 4.7.1-1 เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของขนาดพื้นที่อ้างอิงข้อมูลจาก กทท. และ
ขนาดพื้นที่ตามแนวคิดงานวิจัย คิดเป็น 270,455 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18.10% สัมพันธ์กับ
สัดส่วนพื้นที่ทางสัญจรโดยรวมของพื้นที่โครงการซึ่งคิดเป็น 20.35% ดังแสดงในตาราง 4.5.1-1 แสดง
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกตามประเภทหน่วยงาน ดังนั้น
การอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบในพื้นที่ส่วนนี้ จึงขออ้างอิงขนาดพื้นที่จาก กทท.
โดยมีรายละเอียดความยาวท่าเทียบเรือ จานวนท่า ขนาดจากัดของเรือ และสมรรถวิสัย
ของท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก และท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก ดังแสดงในตาราง 4.7.1-2
ตาราง 4.7.1 - 2 แสดงรายละเอียดท่าเทียบเรือเขือ่ นตะวันตกและเขื่อนตะวันออก
ท่าเทียบเรือ

ความยาว (เมตร)

จานวนท่า

ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก
ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก

1,660
1,528

10
8

ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ขนาดจากัดของเรือ
ความยาว/กินน้าลึก (ม.)
172.26 / 8.23
172.26 / 8.23
91.46 / 4.75

สมรรถวิสัย (ลา)
10
7
1

ภาพที่ 4.7.1 - 2 ผังแสดงองค์ประกอบพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ - พื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า ปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
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1.1.1 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay)
จากภาพที่ 4.7.1-2 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการขนส่งสินค้าทางน้า รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.7.1-3
ตาราง 4.7.1 - 3 แสดงองค์ประกอบและพื้นทีภ่ ายในท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (West Quay)
ลาดับ
ที่
1
2

3

4

5
6

พื้นที่
คลังสินค้าทั่วไป
- โรงพักสินค้า 4
คลังสินค้าสาหรับตูส้ ินค้า LCL
- โรงพักสินค้า 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9,
11 ,15 ,16 ,17
คลังสินค้าพิเศษ
- คลังสินค้าผ่านแดน
- คลังสินค้าอันตราย
- คลังสินค้ารถยนต์
- คลังสินค้าทัณฑ์บน
- คลังสินค้าตกค้าง
ลานบรรจุสินค้า
- ลานบรรจุสินค้าเดิม
- ลานบรรจุสินค้า (45 ไร่)
คลังสินค้าสาหรับสินค้าส่งออก
- โรงพักสินค้า 13 ,14
ลานตู้สินค้าเปล่า
- สถานีบริการตู้สินค้า (เกาะลาว)
- ลานวางตู้สินค้า
(เสริมกองท่าบริการตู้สินค้า 2)

พื้นที่วางสินค้า
ลานวางตู้สินค้า
พื้นที่ชาน
โรงพักสินค้า
(Ground
(ตร.ม.)
(ที.อี.ยู.)
(ตร.ม)
Slots)

พื้นที่ภายใน
โรงพักสินค้า
(ตร.ม)

พื้นที่ภายนอก
โรงพักสินค้า
(ตร.ม)

4,445

1,579

400

3,712

142

284

62,794

81,479

7,280

76,120

2,672

3380

7,800
1,200
1,890
8,416
8,955

18,324
14,976
5,120
5,900

444
262
75
118

888
524
210
236

107,200
72,000

26,225
777

2,625
777

6,380

200

200

55,650
61,998

1,748
1,083

6,118
3,250

5,569

2,954
1,120

17,376

หมายเหตุ : Ground Slots หน่วยนับพื้นที่สาหรับวางตู้สินค้าขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต ชั้นเดียว
ที่มา : รายงานประจาปี 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

➢ คลังสินค้าทั่วไป
จานวน 1 อาคาร ได้แก่ โรงพักสินค้า 4 จานวน 1 ชั้น โดยมีสินค้าทั่วไปนาเข้าที่ท่าเรือ
กรุงเทพ แยกเป็น
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- สินค้าขนถ่ายกลางน้า
จะทาการขนถ่ายที่ทุ่นและหลักผูกเรือกลางน้าที่ท่าเรือกรุงเทพจัดเตรียมไว้ ได้แก่ หลัก
ผูกเรือหน้าท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก หลักผูกเรือกลางน้าที่ตาบลบางหั วเสือ และทุ่นผูกเรือสาธุ
ประดิษฐ์ เรือสินค้าจะใช้ปั้นจั่นที่ติดมากับเรือยกขนสินค้าลงเรือลาเลียง เพื่อขนส่งไปยังโรงงานหรือ
ท่าเรือเอกชน
- สินค้าขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ
จะทาการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก และใช้ปั้นจั่นเรือยกขนสินค้า โดยสามารถ
ขนถ่ายสินค้าหน้าท่าลงรถยนต์แล้วบรรทุกออกนอกเขตท่าเรือ หรือขนถ่ายจากเรือแล้ววางเก็บใน
พื้นที่ตามโรงพักสินค้า เพื่อรอทาพิธีการนาสินค้าออกจากท่าเรือต่อไป

รส.4

ภาพที่ 4.7.1 - 3 คลังสินค้าทั่วไป (รส.4)
ที่มา : Google Earth และ https://mgronline.com/business/detail/9600000049605

➢ คลังสินค้าสาหรับตู้สนิ ค้า LCL (Less Container Load)
จานวน 10 อาคาร ได้แก่ โรงพักสินค้า 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 จานวน 1 ชั้น
โดยโรงพักสินค้า 15, 16, 17 เป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุด

รส.15-16-17

ภาพที่ 4.7.1 - 4 คลังสินค้าสาหรับตู้สินค้า LCL (รส.15, รส.16, รส.17)
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

124
➢ คลังสินค้าพิเศษ
ประกอบด้วย คลังสินค้าผ่านแดน, คลังสินค้าอันตราย, คลังสินค้ารถยนต์, คลังสินค้า
ทัณฑ์บน และคลังสินค้าตกค้าง รายละเอียดดังนี้
- คลังสินค้าผ่านแดน
จานวน 1 อาคาร ได้แก่ โรงพักสินค้า 12 จานวน 1 ชั้น ท่าเรือกรุงเทพให้บริการสินค้าขา
เข้าสาหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามข้อตกลงว่าด้วยสินค้าผ่าน
แดนระหว่ างรั ฐ บาลไทยกับ สปป.ลาว วั น ที่ 5 มี น าคม 2542 โดยสิ น ค้ า ขาเข้ าของสปป.ลาวนั้น
ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่จะทาพิธีการนาสินค้าออกและประกอบการขนส่งได้ต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ศุลกากรและกระทรวงคมนาคม

รส.12

ภาพที่ 4.7.1 - 5 คลังสินค้าผ่านแดน (รส.12)
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

- คลังสินค้าอันตราย
จานวน 2 อาคาร 2 ชั้น ท่าเรือกรุงเทพให้บริการสินค้าอันตราย ตามประมวลข้อบังคับ
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous
Goods Code – IMDG Code) โดยแบ่งวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับสินค้าอันตราย 9 ประเภท ออกเป็น
3 กลุ่ม ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสินค้า
อันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สินค้าอันตรายที่ไม่อนุญาตให้ทาการขนถ่ายหรือบรรทุกลงเรือในเขตท่าเรือ
กรุงเทพ ยกเว้นสินค้าอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร
กลุ่มที่ 2 สินค้าอันตรายที่อนุญาตให้ทาการขนถ่ายในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ แต่ไม่รับ
ฝากเก็บ ต้องนาออกจากเขตท่าเรือกรุงเทพทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ (สินค้าอันตรายขาเข้า) หรือไม่
อนุญาตให้ทาการบรรจุตู้ในเขตท่าเรือกรุงเทพ ต้องบรรทุกลงเรือโดยตรง (สาหรับสินค้าอันตรายขา
ออก)
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กลุ่ ม ที่ 3 สิ นค้าอันตรายที่อนุญ าตให้ทาการขนถ่ายหรื อบรรจุตู้สินค้ าในเขตท่ า เรื อ
กรุงเทพได้ และสามารถฝากเก็บได้ ไม่เกิน 5 วันทาการ

ภาพที่ 4.7.1 - 6 คลังสินค้าอันตราย
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

- คลังสินค้ารถยนต์
จานวน 1 อาคาร 1 ชั้น ท่าเรือกรุงเทพได้จัดสถานที่เก็บรักษาสินค้ารถยนต์ ในคลังที่
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง รองรับได้ประมาณ 66-90 คันและลานกลางแจ้งสามารถจอดได้ 162-220
คัน ซึ่งมีไฟส่องสว่าง มีรั้วรอบบริเวณ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยัง
จัดเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ อาทิ สายไฟพ่วง แบตเตอรี่ ไฟฉาย
เชือกลากรถ ถังพร้อมสายยางเติมน้ามัน รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญไว้คอยให้บริการ
ตลอดเวลา

ลานกลางแจ้ง
คลังสินค้ารถยนต์
ภาพที่ 4.7.1 - 7 คลังสินค้ารถยนต์ และลานกลางแจ้ง
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
- คลังสินค้าทัณฑ์บน

จานวน 1 อาคาร 1 ชั้น สินค้าทัณฑ์บนเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนที่ยังไม่นา
ออกสามารถฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้จนครบ 2 ปี นับแต่วันที่นาสินค้าเข้าฝากเก็บ โดยมี
ประเภทสินค้าที่ห้ามมิให้นาฝากเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้แก่ ของยกเว้นอากร หรือไม่ต้องเสีย
อากร, ของที่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันแล้ว , ของต้องห้าม ต้องกาจัด และของที่คลังสินค้าทัณฑ์
บนทั่วไปแห่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษา
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คลังสินค้าทัณฑ์

ภาพที่ 4.7.1 - 8 คลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
- คลังสินค้าตกค้าง

จานวน 1 อาคาร 1 ชั้น สินค้าตกค้าง คือ สินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งขนถ่าย
จากเรือเดินทะเลเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 2 เดือน 15 วันแล้ว เจ้าของสินค้ามิได้ดาเนินการพิธีการ
ทางศุลกากร แผนกคลังสินค้าตกค้างจะรับมอบสินค้าไว้เพื่อรอให้เจ้าของสินค้ามานาออก สินค้าที่ห้าม
นาเข้าเก็บในคลังสินค้าตกค้างตามประกาศท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2539 ได้แก่ สินค้า
อันตราย, สินค้าประเภทของเสีย (Waste), สินค้าประเภทเปรอะเปื้อน และประเภทมีกลิ่นเหม็น

คลังสินค้าตกค้าง
ภาพที่ 4.7.1 - 9 คลังสินค้าตกค้าง
ที่มา : Google Earth และ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

➢ ลานบรรจุสนิ ค้า
ประกอบด้วย ลานบรรจุสินค้าเดิม และลานบรรจุสินค้า (45 ไร่)
ลานบรรจุสนิ ค้า 45 ไร่

ลานบรรจุสินค้า

ภาพที่ 4.7.1 - 10 ลานบรรจุสินค้า
ที่มา : Google Earth และการสารวจพื้นที่โครงการ ปี 2562
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➢ คลังสินค้าสาหรับสินค้าส่งออก
ประกอบด้วย โรงพักสินค้า 13 และโรงพักสินค้า 14 รองรับการพัฒนางานด้านการ
ส่งออกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ลดต้นทุนและอานวยความสะดวก
ให้กับผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออก สินค้ารายย่อย

รส.14
รส.13

ภาพที่ 4.7.1 - 11 คลังสินค้าสาหรับสินค้าส่งออก
ที่มา : Google Earth และการสารวจพื้นที่โครงการ ปี 2562

➢ ลานตู้สินค้าเปล่า
ประกอบด้วยสถานีบริการตู้สินค้า (เกาะลาว) และลานวางตู้สินค้า (เสริมกองท่าบริการตู้
สินค้า 2)
เกาะลาว
เสริมกองท่าบริการ
ตู้สินค้า 2
ภาพที่ 4.7.1 - 12 ลานตู้สินค้าเปล่า
ที่มา : Google Earth และการสารวจพื้นที่โครงการ ปี 2562
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1.1.2 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East Quay)
จากภาพที่ 4.7.1-2 ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (East Quay) ประกอบด้วย 2 ท่า
บริการตู้สินค้า ได้แก่ ท่าบริการตู้สินค้า 1 (Terminal 1) และท่าบริการตู้สินค้า 2 (Terminal 2) โดย
มีสิ่งอานวยความสะดวกของท่าบริการตู้สินค้า ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ท่าเทียบเรือ, พื้นที่วางตู้
สินค้า และเครื่องมือทุ่นแรง นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
ของท่าบริการตู้สินค้าทั้ง 2 รายละเอียดดังนี้
สิ่งอานวยความสะดวกของท่าบริการตู้สินค้า
(1) ท่าเทียบเรือ

20A 20AB 20B

20C

20D

ท่าบริการตู้สินค้า 1

20E

20F

ท่าบริการตู้สินค้า 2

20G

ภาพที่ 4.7.1 - 13 ท่าเทียบเรือ ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ตาราง 4.7.1 - 4 แสดงข้อมูลท่าเทียบเรือกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
กองท่าบริการตู้สินค้า 1
กองท่าบริการตู้สินค้า 2
ท่าเทียบเรือหมายเลข
ข้อมูล
ท่าเทียบเรือหมายเลข
ข้อมูล
20A
162 เมตร 20D
183 เมตร
20AB
152 เมตร 20E
183 เมตร
20B
183 เมตร 20F
183 เมตร
20C
183 เมตร 20G
250 เมตร
ความยาวหน้าท่ารวม
680.00 เมตร ความยาวหน้าท่ารวม
799.00 เมตร
ระดับความลึก
8.23 เมตร ระดับความลึก
8.23 เมตร
ขนาดน้าหนักเรือเทียบท่า
10,000 - 12,000 ขนาดน้าหนักเรือเทียบท่า
10,000 - 12,000
เดดเวทตัน
เดดเวทตัน
ที่มา : รายงานประจาปี 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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(2) พื้นที่วางตู้สินค้า
ท่าบริการตู้สนิ ค้า 1

ท่าบริการตู้สนิ ค้า 2

ภาพที่ 4.7.1 - 14 พื้นที่วางตู้สินค้า ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ตาราง 4.7.1 - 5 แสดงข้อมูลพื้นที่วางตูส้ ินค้ากองท่าบริการตูส้ ินค้า 1 และ 2
กองท่าบริการตู้สินค้า 1
กองท่าบริการตู้สินค้า 2
พื้นที่วางตู้สินค้า
ข้อมูล
พื้นที่วางตู้สินค้า
ข้อมูล
ลานวางตู้สินค้า
98,600 ตารางเมตร ลานวางตู้สินค้า
49,000 ตารางเมตร
ความสามารถในการจัดวาง
3,024 กราวด์สล็อท ความสามารถในการจัดวาง
1,372 กราวด์สล็อท
ตู้สินค้า
ตู้สินค้า
ลานกองเก็บตู้สินค้าบล็อค
8,380 ที.อี.ยู. ลานกองเก็บตู้สินค้าบล็อค
4,755 ที.อี.ยู.
A, B, C และ D
E, F, G และ H
ปลั๊กเต้าเสียบตู้สินค้าห้องเย็น
460 จุด ปลั๊กเต้าเสียบตู้สินค้าห้องเย็น
324 จุด
ด่านตรวจสอบภายในขาเข้า
5 ช่อง ด่านตรวจสอบภายในขาเข้า
4 ช่อง
ด่านตรวจสอบภายในขาออก
3 ช่อง ด่านตรวจสอบภายในขาออก
3 ช่อง
ที่มา : รายงานประจาปี 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพที่ 4.7.1 - 15 ปลั๊กเต้าเสียบตู้สินค้าห้องเย็น ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
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ท่าบริการตู้สินค้า 1

ท่าบริการตู้สินค้า 2

ภาพที่ 4.7.1 - 16 ด่านตรวจสอบภายในขาเข้า-ขาออก ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

(3) เครื่องมือทุ่นแรง

ภาพที่ 4.7.1 - 17 เครื่องมือทุ่นแรง ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ตาราง 4.7.1 - 6 แสดงข้อมูลเครื่องมือทุน่ แรงกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2
กองท่าบริการตู้สินค้า 1
กองท่าบริการตู้สินค้า 2
เครื่องมือทุ่นแรง
ข้อมูล
เครื่องมือทุ่นแรง
ปั้นจั่นหน้าท่าชนิดเดินบนราง
8 คัน ปั้นจั่นหน้าท่าชนิดเดินบนราง
ขนาด 40 ตัน
ขนาด 40 ตัน
รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (35 ตัน)
23 คัน รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (35 ตัน)
- แบบ 4 + 1 ซ้อนตู้ได้ 3 ชั้น
12 คัน - แบบ 4 + 1 ซ้อนตู้ได้ 4 ชั้น
- แบบ 4 + 1 ซ้อนตู้ได้ 4 ชั้น
11 คัน - แบบ 6 + 1 ซ้อนตู้ได้ 4 ชั้น
รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า (35 ตัน)
62 คัน รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า (35 ตัน)
รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (45 ตัน)
62 คัน รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (45 ตัน)
ที่มา : รายงานประจาปี 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อมูล
6 คัน
15 คัน
5 คัน
10 คัน
46 คัน
46 คัน
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1.2 ศึกษาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ประกอบด้วยการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการพื้นที่ส่วน
ขนส่งสินค้าทางน้้า และกระบวนการปฏิบัติงานในท่าบริการตู้สินค้า รายละเอียดดังนี้
1.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้้า
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาดตู้สินค้า และสถานภาพของตู้สินค้า ซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางน้าแตกต่างกันไป รายละเอียดดังนี้
(1) ขนาดตู้สินค้า
ตู้สินค้า หรือ “คอนเทนเนอร์ ” (CONTAINERS) หมายถึงภาชนะบรรจุของ ชนิดที่ใช้
บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งระหว่า งประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ISO โดยทั่ว ๆ ไป ตู้สินค้ามี 3 ขนาด คือ 20 ฟุต ,40 ฟุต และ 45 ฟุต ส่งผลต่อการใช้พื้นที่
สาหรับกองเก็บวางตู้สินค้าแต่ละขนาด โดยมีหน่วยนับจานวนตู้สินค้า ดังนี้
- BOX คือ ตู้สินค้า 1 ตู้ จะเป็นขนาด 20 ฟุต 40 ฟุต หรือ 45 ฟุต นับเป็น 1 BOX
- T.E.U. ( TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT )
ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต 1 ตู้ = 1 T.E.U., ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต 1 ตู้ = 2 T.E.U. และ ตู้
สินค้าขนาด 45 ฟุต 1 ตู้ = 2.25 T.E.U.

ภาพที่ 4.7.1 - 18 ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต 40 ฟุต และ 45 ฟุต
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

(2) สถานภาพของตู้สินค้า
แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก
แตกต่างกันตามสถานภาพของตู้สินค้า รายละเอียดดังนี้
- ตู้สินค้า FCL (FULL CONTAINER LOAD)
หมายถึง ตู้ที่บรรจุสินค้าเจ้าของเดียว และเจ้าของสินค้าต้องการนาออกไปนอกเขต
ท่าเรือทั้งตู้ หรือเป็นตู้สินค้าขาออกที่บรรจุสินค้าจากโรงงานแล้วนาเข้าเขตท่าเรือ
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- ตู้สินค้า LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)
หมายถึง ตู้ที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของภายในแต่ละตู้ ซึ่งจะต้องเปิดนาสินค้าออกฝาก
เก็บไว้ในโรงพักสินค้าภายในเขตท่าเรือ หรือส่งมอบสินค้าโดยตรง หรือเป็นตู้สินค้าขาออกที่บรรจุ
สินค้าเข้าตู้ในเขตท่าเรือ
- ตู้สินค้าเปล่า (EMPTY CONTAINER)
หมายถึง ตู้เปล่าที่ไม่บรรจุสินค้า
1.2.2 กระบวนการปฏิบัติงานในท่าบริการตู้สินค้า
ประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การขนถ่ายตู้
สินค้า, การส่งมอบตู้สินค้า, การรับมอบตู้สินค้า และการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ โดยแบ่งการศึกษาเป็น
กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ และการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เห็น
ภาพรวมกระบวนการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ภ ายในท่ า เรื อ
รายละเอียดดังนี้
(1) กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การขนถ่ายตู้
สินค้า และการส่งมอบตู้สินค้า มีภาพรวมกระบวนการดังแสดงในไดอะแกรมภาพที่ 4.7.1-19 และได้
สรุปภาพรวมกระบวนการส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการใช้งานพื้นที่ภายในท่าเรือ ดังแสดงในภาพที่
4.7.1-20 เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อไป โดยไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดขั้นตอน ข้อกาหนด
หลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้มาใช้บริการโดยละเอียด
(2) กระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ
ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การรับมอบตู้
สินค้า และการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ มีภาพรวมกระบวนการดังแสดงในไดอะแกรมภาพที่ 4.7.1-23
และการใช้งานพื้นที่ภายในท่าเรือดังแสดงในภาพที่ 4.7.1-24

คลังสินค้าอันตราย

คลังสินค้าทัณฑ์บน

ส่งเอกสารไปยัง Terminal

ภาพที่ 4.7.1 - 19 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ออกผ่าน Main Gate Out

รถขนตู้สินค้า FCL และยื่นเอกสาร Delivery Slip
เพื่อออกผ่าน Terminal Gate Out

นารถเข้า Main Gate In
และยื่นเอกสาร Slip
เพื่อเข้าสู่ Terminal Gate In

ได้เอกสารใบรับของจากท่าเรือ
กรุงเทพ (Wharf Receipt of
Bangkok Port)

นาสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้า
โดยระบุตาแหน่งของสินค้า
1. แนวตามความยาว (ROW)
2. แนวตามความกว้าง (STACK)
3. แนวตามความสูง (LEVEL)
การส่งมอบสินค้า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
Bill of Lading (B/L), invoice, Packing List,
Customs Declaration (ใบขนสินค้าขาเข้า), Delivery Order (D/O)
Wharf Receipt of Bangkok Port (ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ)

ส่งมอบสินค้าโดยตรง

เปิดตูส้ ินค้า
1.ตรวจสอบหมายเลขตูส้ ินค้า 2.ตัดซีลตูส้ ินค้า 3.ขนถ่ายสินค้าออกจากตู้สินค้า

คลังสินค้าผ่านแดน

ได้เอกสารใบอนุญาตนารถ
เข้าเขต กทท. (Gate Ticket)

โรงพักสินค้า LCL

ตู้สินค้า LCL, สินค้าผ่านแดน (INTRANSIT), สินค้าอันตราย (DANGEROUS),
สินค้า COTTON, สินค้าทัณฑ์บน, สินค้ารถยนต์ ขนตู้สินค้าผ่าน Terminal Gate Out

พิธีการศุลกากร

ลานวางพักตู้สินค้าบริเวณ
ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2

ตู้สินค้า FCL

ขนตู้สินค้าลงจากเรือ

คลังสินค้ารถยนต์

เจ้าของเรือ, ตัวแทนเจ้าของเรือ, เจ้าของตูส้ ินค้า, ตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW (National Single Windows)
• ข้อมูลบัญชีตู้สินค้าขาเข้า (Inward Container List) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ชม. ก่อนเรือเทียบท่า
• ข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้าสาหรับเรือ (Inward Cargo Manifest) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชม. ก่อนเรือเทียบท่า

การส่งมอบตู้สินค้า
ยื่นเอกสาร Delivery Order (D/O) ที่ กทท.
(Delivery of Container)

การขนถ่ายตู้สินค้า
(Discharging of Container)

3

1
2

การรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange)

ไดอะแกรมแสดงกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ

ลานตู้สินค้าเปล่าบริเวณท่าเทียบเรือ
เขื่อนตะวันตก (West Quay)

ตู้สินค้าเปล่า
ขนตู้สินค้าผ่าน Terminal Gate Out
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ภาพที่ 4.7.1 - 20 ผังแสดงเส้นทางการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ ปัจจุบันปี 2563 จาแนกตามสถานะและประเภทของตู้สินค้า
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
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ภาพตัวอย่างขั้นตอนการส่งมอบตู้สินค้า FCL

ภาพที่ 4.7.1 - 21 การส่งมอบตู้สินค้า FCL ผ่าน Gate Out
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

ภาพตัวอย่างขั้นตอนการส่งมอบสินค้าในตู้ LCL
การตรวจสอบหมายเลขตู้สินค้า

การรับมอบสินค้า

การตัดซีลตู้สินค้า

การขนถ่ายสินค้าออกจากตู้สินค้า

การนาสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้า บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

การเก็บรักษาสินค้า

การระบุตาแหน่งของสินค้า

LEVEL
ROW
ภาพที่ 4.7.1 - 22 ขั้นตอนการส่งมอบสินค้าในตู้ LCL
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

STACK

การบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ
(Loading of Container)

การรับมอบตู้สินค้า
(Receiving of Container)

ลานวางพักตู้สินค้าบริเวณ
ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2

ตู้สินค้า FCL และตูส้ ินค้าเปล่า

•

บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ

ตู้สินค้า LCL ซึ่งบรรจุสินค้าเข้าตู้สนิ ค้า
ที่ลานบรรจุสนิ ค้าท่าเรือกรุงเทพ

ขนตู้สินค้าเข้าสู่ Terminal Gate In
ตรวจสอบเอกสาร E-Payment
E-Matching
EIR

ขนตู้สินค้าเข้าสู่ Main Gate In
ตรวจสอบเอกสาร Cash

การรับมอบตู้สินค้า

ตู้สินค้าอันตรายประเภท ก., ตู้สินค้า O/H, O/W,
O/L และตู้สินค้าห้องเย็น

เจ้าของตู้สินค้า หรือตัวแทน หรือผู้ส่งออก จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW (National Single Windows)
ข้อมูลตู้สินค้าขาออกลากเข้าท่าเรือกรุงเทพ (Export Pre-Advise : เฉพาะตู้มีสินค้า) ก่อนตู้สินค้าผ่านเข้าเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ภาพที่ 4.7.1 - 23 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562

3

1
2

การรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange)

ไดอะแกรมแสดงกระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ
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ภาพที่ 4.7.1 - 24 ผังแสดงเส้นทางการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ ปัจจุบันปี 2563 จาแนกตามสถานะและประเภทของตู้สินค้า
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
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2) พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
2.1 ศึกษาองค์ประกอบพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ได้แก่ อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้าทหาร, อาคารสานักงาน
ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย, แผนกรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย และด่านตรวจพืช ท่ า เรื อกรุ งเทพ เป็นต้น ตาแหน่งและขอบเขตดั งแสดงในภาพที่
4.7.1-7 ผังแสดงองค์ประกอบพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (Port and Logistic Land
use) ตามแนวคิดของงานวิจัย โดยสามารถสรุปรายละเอียดขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน (และ
พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่าง ดังแสดงในตาราง 4.7.1-7
ตาราง 4.7.1 - 7 แสดงองค์ประกอบพื้นทีน่ อกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์
ลาดับ
จานวน
พื้นที่
ที่
ชั้น
1
อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- อาคารสานักงาน กทท.
19
- อาคารสานักงานและอาคารจอดรถ
8
- อาคารสานักงานและอาคารจอดรถ (อาคาร B)
6
- อาคารคลังสินค้า
1
- อาคารกองซ่อมท่าเรือเดิม
1
2
คลังสินค้าทหาร
- อาคารคลังพักยุทโธปกรณ์และขนส่ง 1
1
- อาคารคลังพักยุทโธปกรณ์และขนส่ง 2
1
- อาคารคลังพักยุทโธปกรณ์และขนส่ง 3
1
3
ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- อาคารสานักงานฝ่ายการช่าง 1 ชั้น
1
- อาคารสานักงานฝ่ายการช่าง 2 ชั้น
2
- อาคารสานักงานฝ่ายการช่าง 5 ชั้น
5
4
แผนกรักษาความปลอดภัย
4.1 แผนกรักษาความปลอดภัย ถนนเกษมราษฎร์
- อาคารแผนกรักษาความปลอดภัย
2
- อาคารโรงจอดรถ และบ้านพัก
1
4.2 แผนกรักษาความปลอดภัย ถนนกล้วยน้าไท
- อาคารแผนกรักษาความปลอดภัย
1
ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
5
และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
- อาคารสานักงาน 1 ชั้น
1
- อาคารสานักงาน 2 ชั้น
2
รวมทั้งหมด

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
พื้นที่ใช้สอย
คลุมดิน (ตร.ม.)
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

35,587

10,273

83,496

25,313

8,231

2,316

2,316

5,915

61,743

19,758

25,331

41,986

2,794

1,051

1,961

1,744

21,757

2,115

2,352

19,642

130,113

35,513

115,456

94,600

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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2.2 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ กระจายตัวบริเวณถนนเกษมราษฎร์ และ
ถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักสาหรับเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่โครงการ ทาหน้าที่เป็นส่วน
สนับสนุนกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริเวณพื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพได้สะดวก
3) ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสินค้า กาหนดนิยามจาแนกประเภทย่อย 5 ประเภท ซึ่ง
ได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ 4.5.1-3) ในส่วนนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดนิยามแต่ละประเภท ดังนี้
(1) โรงงาน
หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม ตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า
หรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท
- โรงงานจาพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการได้
ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
- โรงงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
- โรงงานจาพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะดาเนินการได้
(2) โรงฆ่าสัตว์
หมายถึง สถานที่ที่กาหนดให้ทาการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
(3) อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
หมายถึง บริเวณที่มีโรงงานและคลังสินค้าอยู่ในบริเวณเดียวกัน
(4) คลังสินค้า
หมายถึง อาคาร หรือสถานที่เก็บ พัก รวบรวมสินค้าหรือสิ่งของ โดยไม่มีการจาหน่าย
สินค้าในสถานที่ดังกล่าว แต่ไม่หมายความรวมถึงคลังขนส่งสินค้า ซึ่งในที่นี้ไม่รวมคลังสินค้าที่อยู่ใน
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า ของท่าเรือกรุงเทพ
(5) อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หมายถึง อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจกรรมเฉพาะอย่างของชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของพื้นที่นั้น หรืออุตสาหกรรมบริการที่จาเป็นต่อชุมชนเมือง และอุตสาหกรรมในครอบครัว
เช่น ร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านซ่อมอุปกรณ์เกี่ยวกับครัวเรือน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

ภาพที่ 4.7.1 - 25 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน

7,112
0.30
3,475
0.15
0.00
115,188
4.88
0.00
125,775
5.33
2,357,871 100.00

1
พื้นที่ในโครงการ

285,103
18,384
9,777 -

นอกพื้นที3่โครงการ
เขตพระโขนง

รวมพื้นที4 ่ทั้งหมด

1,848,690 300,000
250,000
200,000
150,000
1,020,736
100,000
50,000
542,851
305,110290,876
282,598
153,035
133,692
34,587
9,777 40,973
- 8,278 6,386
-

นอกพื้นที2่โครงการ
เขตคลองเตย

1.82
0.00
0.11
7.38
0.08
9.39
100.00

153,035
282,598
1,020,736
34,587
1,490,956
10,874,036

18,384
7,112 9,777
3,475

- -

115,188

285,103

- -

ขนาดพื้นที่ดิน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย

1.44
0.05
1.37
8.70
0.19
11.75
100.00

รวมพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
1.41
305,111
0.00
9,777
2.60
290,876
9.38 1,848,690
0.32
40,973
13.71 2,495,427
100.00 21,230,438

นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอย ของพื้นที่โครงการ

133,692
8,278
542,851
6,386
691,207
7,359,931

นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
สัดส่วน
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(%)
(ตร.ม.)
(%)

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

18,384
0.61
9,777
0.33
0.00
285,103
9.51
0.00
313,264 10.45
2,996,471 100.00

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่โครงการ
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)

ภาพที่ 4.7.1 - 26 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
1
โรงงาน
2
โรงฆ่าสัตว์
3
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
4
คลังสินค้า
5
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
รวมศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ลาดับ
ที่

ตาราง 4.7.1 - 8 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
และเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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3.1 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นอุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้า จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากตาราง 4.7.1-8 และภาพที่ 4.7.1-26 เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมศู น ย์ ก ลางด้ า น
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีประเภทที่มีขนาดพื้นที่ดินมากที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ คลังสินค้า ร้อยละ 8.71 ของพื้นที่ทั้ง 2 เขต รองลงมา คือ โรงงาน ร้อยละ 1.44
และอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 1.37 ตามลาดับ แสดงถึงบทบาทเน้นรองรับคลังสินค้า ซึ่ง
สัมพันธ์กับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าของพื้นที่โครงการ โดยมีการกระจายตัวของคลังสินค้าอยู่ทั้งใน
พื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ คลังสินค้า ร้อยละ
9.51 ของพื้นที่โครงการ รองลงมา คือ โรงงาน ร้อยละ 0.61 และโรงฆ่าสัตว์ ร้อยละ 0.33 ซึ่งมีโรงฆ่า
สัตว์เฉพาะในพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
คลังสินค้า ร้อยละ 7.38 ของพื้นที่นอกโครงการเขตคลองเตย รองลงมา คือ โรงงาน ร้อยละ 1.82
และอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 0.11 ตามลาดับ
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
คลั ง สิ น ค้ า ร้ อ ยละ 9.39 ของพื้ น ที่ น อกโครงการเขตพระโขนง รองลงมา คื อ อุ ต สาหกรรมและ
คลังสินค้า ร้อยละ 2.60 และโรงงาน ร้อยละ 1.41 ตามลาดับ
3.2 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นพื้น ที่ ใช้ ส อยศูน ย์ ก ลางด้ า นอุ ต สาหกรรมและคลั งสิ นค้า
จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ
จากตาราง 4.7.1-8 และภาพที่ 4.7.1-26 เมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินกับขนาดพื้นที่
ใช้สอยศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ทาให้เห็นภาพรวมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
ที่ดินซึ่งทุกประเภทมีขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าขนาดพื้นที่ดิน แสดงถึงมีระดับความหนาแน่นน้อย
โดยมีคลังสินค้า มากที่สุด ร้อยละ 4.89 ของพื้นที่ใช้สอยในโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ โรงงาน
ร้อยละ 0.30 และโรงฆ่าสัตว์ ร้อยละ 0.15 ตามลาดับ ส่งผลต่อการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วน
ในอนาคต เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องการขนาดพื้นที่ดิน ซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่ว่างมากกว่าพื้นที่อาคาร
ประกอบกับการคานึงถึงผลกระทบด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต่อพื้นที่ส่วนชุมชน
เมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
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3.3 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
(1) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของพื้นที่โครงการ
จากภาพที่ 4.7.1-25 คลังสินค้ากระจายตัวตั้งอยู่บริเวณถนนอาจณรงค์ และถนนเกษม
ราษฎร์ ซึ่งใกล้กับเส้นทางการขนส่งสินค้าเข้าออกท่าเรือกรุงเทพทั้งฝั่งประตูเขื่อนตะวันตก และเขื่อน
ตะวันออก คลังสินค้าที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ คือ คลังน้ามัน ปตท. ( 1
ในภาพที่ 4.7.1-25) เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าบริการตู้สินค้า (Terminal 1-2) ฝั่งเขื่อนตะวันออกของ
ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ มี ชุ ม ชนบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ได้ แ ก่ ชุ ม ชนข้ า งโรงเรี ย นวั ด สะพาน ชุ ม ชนสวนอ้ อ ย
นอกจากนี้ยังสั ม พันธ์กับเส้ นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ซึ่ งทาง กทท. กาลังปรับปรุงเส้ นทาง
ดังกล่าว สาหรับขนส่งน้ามันมายังโรงกลั่นน้ามันบางจากผ่านพื้นที่โครงการ
ส่วนคลังสินค้า บริเวณถนนอาจณรงค์ และถนนเกษมราษฎร์ ทางฝั่งเขื่อนตะวันตก ( 2
ในภาพที่ 4.7.1-25) ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงในด้านการเข้าถึง ความปลอดภัย มลภาวะ
ได้แก่ ชุมชนริมคลองสามัคคี ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 เป็นต้น
โรงงาน ตั้งอยู่บริเวณซอยอาจณรงค์ 1 ( 3 ในภาพที่ 4.7.1-25) เชื่อมต่อกับถนนอาจ
ณรงค์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า มีชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนโรงหมู ชุมชนริม
คลองวัดสะพาน และชุมชนแฟลต 23-24
โรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงาน ( 3 ในภาพที่ 4.7.1-25) บริเวณซอยอาจณรงค์
1 เชื่อมต่อกับถนนอาจณรงค์ มีชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนแฟลต 23-24
(2) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสินค้า นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
คลั ง สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ สั ม พั น ธ์ กั บ เส้ น ทางขนส่ ง
สินค้าเข้าออกท่าเรือกรุงเทพ คลังสินค้าที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ คือ คลัง
น้ามันบริษัทเชลล์ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ( 4 ในภาพที่ 4.7.1-25) บริเวณถนน ณ ระนอง ถนน
เชื้อเพลิง ถนนสุนทรโกษา ใกล้วัดคลองเตยใน วัดคลองเตยนอก และส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ได้แก่ ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 ชุมชนตลาดปีนัง ชุมชนพัฒนาเอเซีย ส่วนคลังสินค้าอื่น ๆ กระจาย
ตัวตามแนวถนนริมทางรถไฟสายเก่าปากน้า ใกล้บริเวณชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนทรัพย์ มโนทัย ชุมชน
ร่วมใจสามัคคี ตามแนวถนนพระรามที่ 4 และบริเวณถนนดวงพิทักษ์ใกล้กับสวนเบญจกิติ
โรงงาน กระจายตัวบริเวณถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า
ปากน้า ถนนพระรามที่ 4 ถนนเชื้อเพลิง ถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 36 ซอยสุขุมวิท 42 เป็นต้น
ซึ่งทุกแห่งสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ถนนอาจณรงค์ เพื่อเข้าสู่ท่าเรือกรุงเทพได้ มีชุมชนที่ใกล้บริเวณ
โรงงาน ได้แก่ ชุมชนพัฒนาเอเชีย ชุมชนตลาดปีนัง ชุมชนนภาศัพท์แยก 4
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อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสาย
เก่าปากน้า และถนนสายรอง ซอยสุขุมวิท 36 ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยนอกชุมชน ตามลาดับ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งส่งผลดีต่อพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และ
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
(3) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสินค้า นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
ประกอบด้วย คลังสินค้า อุตสาหกรรมและคลังสินค้า โรงงาน และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ส่วนใหญ่กระจายตัวตามแนวถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท โดยไม่มีโรงฆ่าสัตว์
คลังสินค้าที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ คือ คลังน้ามันและโรง
กลั่นน้ามั นบางจาก ( 5 ในภาพที่ 4.7.1-25) ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ใกล้ท่าบริการตู้สินค้า
(Terminal 1) ฝั่งเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากมีเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ซึ่ง
ทาง กทท. กาลังปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว สาหรับขนส่งน้ามันมายังโรงกลั่นน้ามันบางจากผ่านพื้นที่
โครงการ
สรุ ป ภาพรวมศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลกระทบด้ า นมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อพื้นที่โครงการ ได้แก่ คลังน้ามัน ปตท., คลังน้ามันบริษัทเชลล์ และ
คลังน้ามันและโรงกลั่นน้ามันบางจาก ซึ่งจะส่งผลต่อการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสมของพื้นที่โครงการในอนาคต เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคลังน้ามันดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
หากไม่มีการย้ายออกจากพื้นที่เขต
3.4 วิเคราะห์ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ตามร่างแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ 4.4 มีข้อกาหนด
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า
ดังนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 500
ตารางเมตร
(2) การประกอบกิจการน้ามัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการ
จาหน่าย ดังต่อไปนี้
(ก) คลังน้ามัน
(ข) สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม
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(ค) สถานีบริการน้ามันประเภท ก ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า
12 เมตร
(ง) สถานีบริการน้ามันประเภท ข ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางน้อยกว่า
10 เมตร
(จ) สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาด
เขตทางน้อยกว่า 12 เมตร
(ฉ) สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง
(ช) สถานีบริการน้ามันประเภท (3) คลังเก็บสินค้า
(4) คลังขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เว้นแต่
(ก) คลังขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
(ข) คลั งขนส่ งสิ นค้าที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร
(ค) คลังขนส่งสินค้าที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000
ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(5) สถานที่บริการตู้สินค้า
(6) โรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่าย
เนื้อสัตว์
การวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าปัจจุบันปี 2563 โดยพิจารณา
พื้นที่ ที่ ควรเปลี่ ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่โครงการ รวมถึงนอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต เพื่อให้สัมพันธ์กับข้อกาหนดตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดังแสดงในภาพที่ 4.7.1-27
โดยไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ขนาดกิ จ การ ความกว้ า งถนนสาธารณะ และเขตทางซึ่ ง เป็ น
ข้อยกเว้นสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภทตามกฎกระทรวง ให้สามารถดาเนินกิจการได้
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ภาพที่ 4.7.1 - 27 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
ข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ที่มา : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่ยกเว้นที่สามารถดาเนินกิจการต่อได้ ได้แก่ คลังน้ามัน ปตท.
( 1 ในภาพที่ 4.7.1-27) บริเวณท่าบริการตู้สินค้าฝั่งเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ โรงงานและ
โรงฆ่าสัตว์ ( 3 ในภาพที่ 4.7.1-27) บริเวณซอยอาจณรงค์ 1 เนื่องจากอยู่บนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท ส. (ส.-70) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงคลังน้ามันภายนอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
บริเวณที่สาคัญของพื้นที่โครงการที่ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
สั ม พั น ธ์ กั บ ร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร (ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 4) ได้ แ ก่
คลังสินค้า ( 2 ในภาพที่ 4.7.1-27) บริเวณถนนเกษมราษฎร์ และถนนอาจณรงค์ ทางฝั่งเขื่อน
ตะวันตก เนื่องจากตั้งอยู่บนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ภายนอกพื้นที่โครงการ บริเวณที่สาคัญที่ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้แก่ คลังน้ามันบริษัทเชลล์ และคลังน้ามันและโรงกลั่นน้ามันบางจาก ( 4 - 5 ในภาพที่ 4.7.1-27)
บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งทางฝั่งเขื่อนตะวันตกและเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจาก
ตั้งอยู่บนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ตามลาดับ
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4.7.2 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน กาหนดนิยามจาแนกประเภทย่อยซึ่งได้กล่าวถึงไว้แล้ว
ในหัวข้อ 4.5.1-3) ในส่วนนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดนิยามแต่ละประเภท ดังนี้
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1.1 สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
หมายถึง บริเวณที่เป็นที่ตั้งอาคารสานักงานและบริษัท หรือธนาคารและสถาบันการเงิน
ทุกประเภท
1.2 โรงแรม
หมายถึง โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมตา พระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547

1.3 ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง และ
Duty Fee
ห้างสรรพสินค้า หมายถึง ร้านค้าขายปลีกขนาดใหญ่ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทแยก
ตามแผนก เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องเรือนภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และเป็นพื้นที่ทาง
สังคมในลักษณะใหม่ เช่น พื้นที่แห่งการพักผ่อนหย่อนใจ (Leisure) และเป็นการสร้างพื้นที่ชุมชนของ
กลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน อาทิ พื้นที่สาหรับเรียนพิเศษ พื้นที่ของวัยรุ่นและเยาวชน ในด้าน
ต่าง ๆ
ร้านค้าส่งหรือการค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาเพื่อการ
จาหน่ายต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าส่งรายอื่น หรือผู้ค้าปลีก เป็นกลุ่มที่ซื้อไปเพื่อการผลิตหรือ
เพื่อการจาหน่ายต่อ ไม่ใช่เพื่อการบริโภค พ่อค้าส่งจะมีบทบาทสาคัญในการช่วยผู้ผลิตวัตถุดิบหรือ
ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูปกระจายวัตถุดิบหรือสินค้าสาเร็จรูปไปสู่ตลาดโดยผ่านคนกลางประเภทอื่น ๆ
รวมถึงศูนย์แสดงสินค้า พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง และ Duty Fee เป็นส่วนสนับสนุน
การท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
1.4 ปั๊มน้ามันและปั๊มแก็ส
หมายถึง สถานีบริการเชื้อเพลิง สาหรับยานยนต์ ซึ่งจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
ได้แก่ สถานีบริการน้ามัน สถานีบริการ NGV และ LPG
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(2) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
2.1 ตลาด
หมายถึ ง ตลาดที่ มี โ ครงสร้ า ง เป็ น สถานที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ เ พื่ อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทสั ต ว์
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่ายซึ่งมีไว้
จาหน่ายเป็นประจาหรือเป็นครั้งคราวตามที่กาหนด การขอจัดตั้งตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ตลาด พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ.2551
2.2 ร้านค้าปลีก และธุรกิจนันทนาการอื่น ๆ
ร้านค้าปลี ก หรือ การค้าปลีก (Retailing) หมายถึง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคน
สุดท้าย (Ultimate Consumer) ในที่นี้ได้แก่ ร้านค้าปลีกขายสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน ร้านค้า
ปลีกที่เน้นขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านดอกไม้ ร้านเครื่องเขียน ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านขายปืน
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น 7-ELEVEN นอกจากนี้
ยังรวมถึงธุรกิจให้บริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร
ธุรกิจนันทนาการอื่น ๆ หมายถึง ธุรกิจส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โรงภาพยนตร์
ไนต์คลับ คาราโอเกะ คาเฟ่ อาบอบนวด นวดสปา นวดแผนโบราณ สนุ๊กเกอร์ ฟิตเนส เป็นต้น
โดยสรุปผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม จาแนกประเภทย่อยตาม
แนวคิดของงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4.7.2-1 และสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่
ใช้สอย จาแนกตามกลุ่มพาณิชยกรรมของศูนย์พาณิชยกรรมแต่ละระดับ ดังแสดงในตาราง 4.7.2-1
และภาพที่ 4.7.2-2 เพื่อให้สัมพันธ์กับการคาดการณ์จานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ต่อไป

ภาพที่ 4.7.2 - 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจยั
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พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับ
ที่

0.08
1.64

2,396
49,146
46,179
1.54
109,344
3.65
155,523
5.19
204,669
6.83
2,996,471 100.00

1.56
-

สัดส่วน
(%)

46,750
-

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

0.06
2.20

2.14
-

สัดส่วน
(%)

35,772
1.52
161,013
6.83
196,785
8.35
248,789 10.55
2,357,871 100.00

1,397
52,004

50,607
-

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

พื้นที่โครงการ

31,735
362,502
394,237
1,444,201
7,359,931

25,153
1,049,964

446,974
304,869
272,968

109,175
435,522

254,641
44,421
27,284

1.00
4.01

2.34
0.41
0.25

นอกพื้นที่โครงการ
เขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

0.43
54,819
0.50
4.93
359,505
3.31
5.36
414,324
3.81
19.62
849,846
7.82
100.00 10,874,036 100.00

0.34
14.26

6.07
4.14
3.71

นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

0.64
7.23

3.52
1.65
1.41

สัดส่วน
(%)

132,733
0.63
831,351
3.92
964,084
4.54
2,498,716 11.77
21,230,438 100.00

136,724
1,534,632

748,365
349,290
300,252

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่ทั้งหมด

ตาราง 4.7.2 - 1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
และเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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นอกพื้นที2่โครงการ
เขตคลองเตย

31,735
25,153

362,502

นอกพื้นที3่โครงการ
เขตพระโขนง

109,175
44,421
27,284 54,819

254,641

359,505

50,607
46,750
-

-

-

-

2,396 1,397

46,17935,772

109,344

161,013

รวมพื้น4ที่ทั้งหมด

136,725
132,733

300,252

349,290

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอย ของพื้นที่โครงการ

1
พื้นที่ในโครงการ

109,344
46,750
46,179
- - 2,396

272,968

304,869

831,351

ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.)
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

2.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 4.7.2 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

175,000
150,000
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
-

-

100,000

200,000

300,000

400,000

446,974

โรงแรม

500,000

ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าส่ง ,
ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง
, Duty Fee

600,000

ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

700,000

สานักงานและบริษัท ,
ธนาคารและสถาบันการเงิน

748,365

ตลาด

800,000

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ร้านค้าปลีก , ธุรกิจ
นันทนาการอื่น

900,000
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1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมจาแนกประเภทย่อยของ
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากตาราง 4.7.2-1 และภาพที่ 4.7.2-2 ภาพรวมพื้ น ที่ ส่ ว นพาณิ ช ยกรรมของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ 7.23 และศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชน ร้อยละ 4.54 แสดงถึงบทบาทในการรองรับระดับเมืองและย่านมากกว่า
ระดับชุมชน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
มากที่สุด ร้อยละ 3.92 ของพื้นที่ทั้ง 2 เขต รองลงมาเป็น สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบัน
การเงิน ร้อยละ 3.52 และโรงแรม ร้อยละ 1.65 ตามลาดับ
พื้นที่ โครงการมี ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านร้อยละ 1.64 และศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชนร้อยละ 5.19 แสดงถึงบทบาทในการรองรับระดับชุมชนมากกว่าระดับเมือง
และย่าน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่ สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
ร้อยละ 3.65 ของพื้นที่โครงการ รองลงมา คือ สานักงานและบริษัท , ธนาคารและสถาบันการเงิน
ร้อยละ 1.56 และตลาด ร้อยละ 1.54 โดยไม่มีโรงแรม และห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดง
สินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee ในพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านร้อยละ
14.26 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนร้อยละ 5.36 แสดงถึงบทบาทในการรองรับระดับเมืองและ
ย่านมากกว่าระดับชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สานักงานและบริษัท,
ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้อยละ 6.07 ของพื้นที่นอกโครงการเขตคลองเตย รองลงมา คือ ร้านค้า
ปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น ร้อยละ 4.93 และโรงแรม ร้อยละ 4.14 ตามลาดับ
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านร้อยละ
4.01 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนร้อยละ 3.81 แสดงถึงบทบาทในการรองรับทั้งระดับเมือง
และย่าน และระดับชุมชนใกล้เคียงกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก
, ธุรกิจนันทนาการอื่น ร้อยละ 3.31 ของพื้นที่นอกโครงการเขตพระโขนง รองลงมา คือ สานักงาน
และบริษัท , ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้อยละ 2.34 และปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส ร้อยละ 1.00
ตามลาดับ
2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม จาแนกประเภทย่อยของ
พื้นที่โครงการ
จากตาราง 4.7.2-1 และภาพที่ 4.7.2-2 ภาพรวมสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมของ
พื้นที่โครงการ มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านร้อยละ 2.21 และศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับชุมชนร้อยละ 8.35 แสดงถึงบทบาทในการรองรับระดับชุมชนมากกว่าระดับเมืองและย่าน
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สัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม ศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและย่าน มีสานักงานและบริษัทมากที่สุด ส่วนศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน มีร้านค้าปลีก
มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินกับขนาดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ทาให้เห็น
ภาพรวมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ประเภทที่มีขนาดพื้นที่ใช้
สอยมากกว่าขนาดพื้นที่ดิน ได้แก่ ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น ร้อยละ 6.83 ของพื้นที่ใช้สอยใน
โครงการทั้งหมด รองลงมา คือ สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้อยละ 2.14
ประเภทที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าขนาดพื้นที่ดิน แสดงถึงมีระดับความหนาแน่น
น้อย ได้แก่ ตลาด ร้อยละ 1.52 ของพื้นที่ใช้สอยในโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ ปั๊มน้ามัน และปั๊ม
แก็ส ร้อยละ 0.06
สรุปภาพรวมพื้นที่ พาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 เน้นรองรับศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัย ทาให้ประชากรในพื้นที่
โครงการต้องทากิจกรรมพาณิชยกรรมระดับเมืองและย่านภายนอกพื้นที่โครงการ ในขณะเดียวกัน
ส่งผลให้ไม่มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่โครงการได้ แสดงถึงศักยภาพ
และบทบาททางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่สามารถรองรับระดับย่านและเมืองได้
เมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกโครงการเขตคลองเตย สามารถรองรับศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและย่านมากกว่าระดับชุมชน และภายนอกโครงการเขตพระโขนง สามารถรองรับทั้งศูนย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและย่านและระดับชุมชนได้ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่งผลต่อการกาหนด
องค์ประกอบและสัดส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการในอนาคต ว่าจะมีบทบาททางเศรษฐกิจ
โดยสามารถรองรับทั้งระดับเมืองและย่านและระดับชุมชนได้อย่างไร
3) วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
3.1 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและย่าน
จากภาพที่ 4.7.2-1 มีสานักงานและบริษัท กระจายตัวบริเวณถนน ณ ระนอง ถนนสุนทร
โกษา ถนนอาจณรงค์ และถนนกล้วยน้าไท สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง, ธนาคารและ
สถาบันการเงิน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโกษา และถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสาร
ประจาทาง, ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก๊ส ตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโกษาตัดกับถนนรัชดาภิเษก
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(2) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ร้านค้าปลีก ส่วนใหญ่กระจุกตัวบริเวณถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก และตัด
กับถนนสุนทรโกษา สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง มีชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชน
ตลาดท่าเรือคลองเตย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลีก กระจายตัวบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า
ถนนเกษมราษฎร์ ถนนอาจณรงค์ ใกล้ชุมชนน้องใหม่ และถนนสายรอง เช่น ซอยดารงพิพัฒน์ ใกล้
ชุมชนแฟลต 19-22 เป็นต้น
ตลาด กระจายตัวอยู่ 2 บริเวณหลัก ดังแสดงในภาพที่ 4.7.2-3 ได้แก่ ตลาดท่าเรือ
คลองเตย 1 ตลาดท่าเรือคลองเตย 2 บริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 สามารถเข้าถึง
ได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์) และรถโดยสารประจาทาง มี
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย ส่วนตลาดอีกแห่ง คือ ตลาดหน้าศาลเจ้า
พ่อพระประแดง บริเวณถนนสายรอง ซอยเคหะพั ฒนา 2 เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น ใกล้
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ส่วนธุรกิจนันทนาการอื่น ๆ กระจายตัวอยู่ใกล้ร้านค้าปลีกในแต่ละบริเวณ
ของพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 4.7.2 - 3 ตลาดท่าเรือคลองเตย 1 และตลาดท่าเรือคลองเตย
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3.2 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและย่าน
จากภาพที่ 4.7.2-1 มีสานักงานและบริษัท ธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
บริ เ วณถนนสายหลั ก ถนนพระรามที่ 4 มากที่ สุ ด สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ด้ ว ยรถโดยสารประจ าทาง
นอกจากนี้ยังกระจายตัวตามแนวถนนรัชดาภิเษก ถนน ณ ระนอง และถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท
22 ซอยอารีย์ ซอยแสนสบาย ซอยสุขุมวิท 42 ซึ่งถนนสายรองเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับถนนสาย
หลัก ถนนสุขุมวิท ทาให้สามารถเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS) ได้อีกทางหนึ่ง
โรงแรม ส่วนใหญ่กระจุกตัวบริเวณถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท บริเวณโดยรอบสถานี
BTS 4 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ และสถานีพระโขนง นอกจากนี้ยัง
กระจายตัวตามถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 22
ห้างสรรพสินค้า ที่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี สาขาพระราม
4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนเกษมราษฎร์ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจา
ทาง ส่วนห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ กระจายตัวตามแนวถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
BTS เช่น สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ สถานีเอกมัย สถานีพระโขนง สถานีอ่อนนุช เป็นต้น
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก๊ส และร้านค้าส่ง ส่วนใหญ่กระจายตัวตามแนวถนนพระรามที่ 4
และถนนสายหลักถนนสุขุมวิท ทาให้สามารถเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS) ตามแนว
ถนนสุขุมวิท และรถโดยสารประจาทาง
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด กระจายตัวใน 3 บริเวณหลัก ได้แก่ ตลาดท่าเรือคลองเตย 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน
พระรามที่ 3 ตัดกับถนนสุ นทรโกษา ซึ่ งอยู่ใกล้กับตลาดท่าเรือคลองเตย 1 และ 2 ภายในพื้นที่
โครงการ มีชุมชนบริเวณใกล้เคียง คือ ชุมชนตลาดปีนังพัฒนา สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจา
ทาง บริเวณที่ 2 คือ ตลาดอาจณรงค์ไนท์บาซาร์ บริเวณถนนกล้วยน้าไท บริเวณที่ 3 คือ ตลาดสด
บริเวณซอยหมู่บ้านมหาวงษ์
ร้านค้าปลีก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวถนนพระรามที่ 4 และถนนสายหลัก ถนนสุขุ มวิท
ทาให้สามารถเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS) ตามแนวถนนสุขุมวิท และรถโดยสาร
ประจาทาง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลีกกระจายตัว ตามถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า ถนนสายรอง
เช่น ซอยสุขุมวิท 22 ซอยเศรษฐีทวีทรัพย์ ซอยภูมิจิตร เป็นต้น ส่วนธุรกิจนันทนาการอื่น ส่วนใหญ่
กระจายตัวตามถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท และมีบางส่วนกระจายตัวบริเวณถนนพระรามที่ 4
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3.3 พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
(1) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและย่าน
จากภาพที่ 4.7.2-1 มี ส านั ก งานและบริ ษั ท ธนาคารและสถาบั น การเงิ น ส่ ว นใหญ่
กระจายตัวบริเวณถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง
(BTS) และรถโดยสารประจาทาง นอกจากนี้ยังมี สานักงานและบริษัทใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า บริเวณโรงกกลั่นน้ามันบางจาก
โรงแรม และร้านค้าส่ง ส่วนใหญ่กระจายตัวตามถนนสายหลักถนนสุขุมวิท ทาให้สามารถ
เข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS) ตามแนวถนนสุขุมวิท และรถโดยสารประจาทาง
ห้างสรรพสินค้า ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานี
อ่อนนุช สถานีปุณวิถี และสถานีอุดมสุข
ปั๊มน้ามันและปั๊มแก๊ส ร้อยละ 12.85 ส่วนใหญ่กระจายตัว บริเวณถนนสายหลัก ถนน
สุขุมวิท ถนนวชิรธรรมสาธิต และบริเวณโรงกลั่นน้ามันบางจาก
(2) ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด กระจายตัวตามถนนสายรองภายในเขตพระโขนง เช่น ถนนวชิรธรรมสาธิต ซอย
สุขุมวิท 101 ซอยนิรันดร์คอนโด เป็นต้น
ร้านค้าปลีก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท นอกจากนี้ยังมีร้านค้า
กระจายตัว ถนนวชิรธรรมสาธิต ถนนอุดมสุข ถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 93 ซอยอุดมสุข 51
ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 เป็นต้น ส่วนธุรกิจนันทนาการอื่น ๆ กระจายตัวตามถนนสายรองภายในเขต
พระโขนง เช่น ซอยสุขุมวิท 101
4) การคาดการณ์แหล่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
เป็นการคาดการณ์จานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่
โครงการ อ้างอิงเกณฑ์และมาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท จากตาราง 2.1.6-3
โดยคิดเฉพาะพื้นที่ขาย สัดส่วน 70% ของพื้นที่ใช้สอย ยกเว้นโรงแรม สัดส่วน 60% ของพื้นที่ใช้สอย ดัง
แสดงในตาราง 4.7.2-2 และภาพที่ 4.7.2-4
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ตาราง 4.7.2 - 2 การคาดการณ์แหล่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม พื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563
ลาดับ
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ที่
1
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบัน
การเงิน
1.2 โรงแรม
1.3 ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ใช้สอยส่วนพาณิชยกรรม

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

พื้นที่ขาย
(ตร.ม.)

จานวน
สัดส่วน
คนทางาน (คน) (%)

1 คน : 10 ตร.ม.

50,607

35,425

3,542

24.73

1 คน : 1 ห้อง
1 คน : 25 ตร.ม.

-

-

-

-

10 คน : แห่ง

1,397
52,004

978

10
3,552

0.07
24.80

1 คน : 1 ร้าน :
4 ตร.ม.
1 คน : 25 ตร.ม.

35,772

25,040

6,260

43.72

161,013
196,785
248,789

112,709

4,508 31.48
10,768 75.20
14,320 100.00

เปรียบเทียบจานวนคนทางานพาณิชยกรรม
6,260

-

10

ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าส่ง ,
ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง ,
Duty Fee

ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

ตลาด

-

ร้านค้าปลีก , ธุรกิจนันทนาการ
อื่น

4,508

3,542

โรงแรม

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

สานักงานและบริษัท , ธนาคาร
และสถาบันการเงิน

2.2

เกณฑ์จานวน
คนทางาน

ภาพที่ 4.7.2 - 4 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนคนทางานพาณิชยกรรมแต่ละประเภทของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563

จากตาราง 4.7.2-2 และแผนภูมิ 4.7.2-4 พื้นที่โครงการสามารถรองรับจานวนคนทางาน
ในแหล่ งงานพาณิชยกรรมรวมทั้ งหมด 14,320 คน แบ่งเป็น ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนรวม
10,768 คน และศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านรวม 3,552 คน แสดงถึงบทบาทด้าน
อาชีพของพื้นที่โครงการปัจจุบันเน้นรองรับระดับชุมชน โดยทางานในตลาดมากที่สุด 6,260 คน
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4.7.3 พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามไว้แล้วในหัวข้อ 4.5.1-3)
1) ที่อยู่อาศัย
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของประชากร คือ ที่อยู่อาศัย
สาหรับประชากรในชุมชน และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-1
(1) ทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ประกอบด้วยชุมชนในเขตคลองเตย 43 ชุมชน และเขตพระโขนง 42 ชุมชน รวมทั้งหมด
85 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดตั้งบนพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยรวม 26 ชุมชน ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.7.3-2 มีรายละเอียดประเภทชุมชน รูปแบบชุมชน กรรมสิทธิ์ ขนาดพื้นที่ จานวนประชากร
และบ้าน ดังแสดงในตาราง 4.7.3-2
(2) ทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ตามแนวคิดของงานวิจัย เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง ดังแสดงในภาพที่ 4.5.2-3 และผังแสดงตาแหน่งชุมชนดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-1 พบว่า
มีบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย แต่ไม่จัดเป็นพื้นที่ชุมชน จึงศึกษาข้อมูลสถิติ
จานวนประชากรและบ้าน ภาพรวมของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ปี 2562 ดังแสดงในตาราง 4.7.3-1 โดยยังไม่รวมประชากรแฝง ซึ่งกลุ่มประชากร
ดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลต่ อ การวิ เ คราะห์ ความต้ องการองค์ ป ระกอบและสัด ส่ว นที่เ หมาะสมของพื้นที่
โครงการ รวมถึงการรองรับในระดับเมืองต่อไป
ตาราง 4.7.3 - 1 สรุปสถิติจานวนประชากรและบ้าน ปี 2562 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เขต
1.เขตคลองเตย
- แขวงคลองเตย
- แขวงคลองตัน
- แขวงพระโขนง
2.เขตพระโขนง
- แขวงพระโขนงใต้
- แขวงบางจาก

จานวนบ้าน
(หลัง)
74,741
33,422
14,325
26,994
58,445
16,830
41,615

ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2562

ชาย
48,157
32,258
5,175
10,724
40,291
9,876
30,415

จานวนประชากร
หญิง
53,087
34,143
6,145
12,799
48,707
11,588
37,119

รวม
101,244
66,401
11,320
23,523
88,998
21,464
67,534

ภาพที่ 4.7.3 - 1 ผังแสดงที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ปัจจุบันปี 2563 จาแนกประเภทชุมชนตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยชุมชนฯ พ.ศ.2555 และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากร
นอกชุมชน เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : สานักงานเขตคลองเตย สานักงานเขตพระโขนง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563

159

159

ภาพที่ 4.7.3 - 2 ผังแสดงตาแหน่งชุมชนที่จัดตั้งบนพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปัจจุบันปี 2563 จานวน 26 ชุมชน จาแนกตามรูปแบบชุมชน อ้างอิงข้อมูลจากการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
ที่มา : ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563
หมายเหตุ หมายเลขชุมชน อ้างอิงจากภาพที่ 4.7.3-1

160

160

หมายเลข
ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ร่มเกล้า
หัวโค้ง
คลองเตยล็อค 1-2-3
คลองเตยล็อค 4-5-6
โรงหมู
ริมคลองวัดสะพาน
ริมคลองสามัคคี
พัฒนาใหม่
วัดคลองเตยใน 1
วัดคลองเตยใน 2
วัดคลองเตยใน 3
น้องใหม่
ร่วมใจสามัคคี
ริมคลองพระโขนง
บ้านกล้วย
สวนอ้อย

ชุมชน

ประเภท
ชุมชน
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
แออัด
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม
ชุมชนเดิม

รูปแบบชุมชน
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
คลองเตย
พระโขนง
พระโขนง
พระโขนง

แขวง
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ
การท่าเรือฯ/เอกชน

กรรมสิทธิที่ดนิ

ขนาดพื้นที่
(ไร่)
7
8
40
37
31
14
5
13
4
4
13
10
15
35
10
6

ที่มา : สานักงานเขตคลองเตย และฝ่ายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563
หมายเหตุ อ้างอิงหมายเลขชุมชนตามผังตาแหน่งชุมชนภาพ 4.7.3-2 ในพื้นที่โครงการ
อ้างอิงชื่อชุมชน รูปแบบชุมชนและขนาดพื้นที่ (ไร่) จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจานวนบ้าน (หลัง) และจานวนประชากร จากสานักงานเขตคลองเตย ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ลาดับ

จานวนบ้าน
(หลัง)
352
406
1,550
620
449
245
219
439
220
425
126
285
162
224
186
354

ตาราง 4.7.3 - 2 ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งบนพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวน 26 ชุมชน
จานวนประชากร
ชาย
หญิง
850 1,020
1,158 1,573
3,205 3,921
1,500 2,500
900
966
415
406
415
440
397
494
212
306
889 1,236
385
438
432
481
300
348
498
620
387
376
449
468

รวม
1,870
2,731
7,126
4,000
1,866
821
855
891
518
2,125
823
913
648
1,118
763
917

161

161

19
20
25
36
37
38
39
40

สร้างสรรค์พัฒนา 7-12
ร่วมใจพัฒนาล็อก 7-12
ตลาดท่าเรือคลองเตย
หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
อาคารแฟลต 1-10
อาคารแฟลต 11-18
พัฒนาใหม่แฟลต 19-22
แฟลตโรงหมู 23-25

หมายเลข
ชุมชน
ชุมชน
17
ตลาดปีนัง
18
ริมทางรถไฟสายท่าเรือ
แออัด
แออัด
เมือง
เคหะชุมชน
เคหะชุมชน
เคหะชุมชน
เคหะชุมชน
เคหะชุมชน

ประเภท
ชุมชน
แออัด
แออัด
แขวง

กรรมสิทธิที่ดนิ

ชุมชนเดิม/ชุมชนพัฒนาแล้วในพื้นที่ราบ คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนเดิม/ชุมชนพัฒนาแล้วในพื้นที่ราบ คลองเตย การรถไฟฯ/การ
ท่าเรือฯ/เอกชน
ชุมชนพัฒนาแล้วในพื้นที่ราบ
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วในพื้นที่ราบ
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วในพื้นที่ราบ
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วเป็นอาคารแฟลต
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วเป็นอาคารแฟลต
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วเป็นอาคารแฟลต
คลองเตย การท่าเรือฯ
ชุมชนพัฒนาแล้วเป็นอาคารแฟลต
คลองเตย การท่าเรือฯ
รวม

รูปแบบชุมชน

ที่มา : สานักงานเขตคลองเตย และฝ่ายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2563
หมายเหตุ อ้างอิงหมายเลขชุมชนตามผังตาแหน่งชุมชนภาพ 4.7.3-2 ในพื้นที่โครงการ
อ้างอิงชื่อชุมชน รูปแบบชุมชนและขนาดพื้นที่ (ไร่) จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจานวนบ้าน (หลัง) และจานวนประชากร จากสานักงานเขตคลองเตย ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

19
20
21
22
23
24
25
26

17
18

ลาดับ

5
2
90
66
37
37
7
4
515

ขนาดพื้นที่
(ไร่)
2
13

570
490
5,000
9,685
9,207
3,797
1,550
1,200
63,027

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
179
164
343
1,900 1,300
3,200

114
285
285
98
245
245
1,009 2,500 2,500
1,120 4,642 5,043
2,098 3,700 5,507
1,448 1,897 1,900
480
700
850
430
523
677
13,647 28,963 34,064

จานวนบ้าน
(หลัง)
70
518

ตาราง 4.7.3 - 2 ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งบนพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวน 26 ชุมชน (ต่อ)

162

162

163
ตาราง 4.7.3 - 3 เปรียบเทียบจานวนประชากรและครัวเรือน ปัจจุบนั ปี 2563
ของกลุ่มประชากรในชุมชนกับกลุ่มประชากรรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ
ที่

กลุ่มประชากร

กลุ่มประชากรในชุมชน
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
2
กลุ่มประชากรในชุมชนและนอกชุมชน
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จานวน
ชุมชน

ประชากร
จานวน คิดเป็น
(คน)
(%)

หลังคาเรือน
จ้านวน คิดเป็น
(หลัง)
(%)

63,027
82,189
27,857
110,046

13,647
18,142
6,251
24,393

ประชากร/
ครัวเรือน

1

26
43
42
85

33.13
43.20
14.64
57.85

101,244 53.22
88,998 46.78
190,242 100.00

10.25
13.62
4.69
18.31

4.62
4.53
4.46
4.51

74,741 56.12
58,445 43.88
133,186 100.00

1.35
1.52
1.43

ที่มา : สานักงานเขตคลองเตย และ สานักงานการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปี 2563
หมายเหตุ อ้างอิงจานวนชุมชนจากสานักงานเขตคลองเตย ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
อ้างอิงจานวนประชากร และหลังคาเรือน (หลัง) จากสถิติ จานวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และ
หลั ง คาเรื อ นของชุ ม ชน ในกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ.2562 ส านั ก งานการพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม
กรุงเทพมหานคร

จากภาพที่ 4.7.3-1 ภาพที่ 4.7.3-2 ตาราง 4.7.3-2 และตาราง 4.7.3-3 ภาพรวมจานวน
ประชากรในชุมชนของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของจานวนประชากร
ทั้งหมด แต่มีจานวนหลังคาเรือนเพียง ร้อยละ 18.31 แสดงถึงมีจานวนประชากร/ครัวเรือน จานวน
มาก หรือมีครัวเรือนขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยขนาดครัวเรือนของทั้ง 2 เขต
โดยกลุ่มประชากรในชุมชน กระจายตัวอยู่ในพื้นที่โครงการคิดเป็นร้อยละ 33.13 ของ
ประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 62.25 ของประชากรเขตคลองเตย แสดงถึงมีความหนาแน่น
ของประชากรสูง เมื่อเทียบกับ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นประเภทชุมชนแออัด ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
จากตาราง 4.7.3-3 ยังไม่ได้แสดงรายละเอียดจานวนประชากรและครัวเรือนของกลุ่ม
ประชากรนอกชุมชน รวมถึงจานวนประชากรแฝง ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 5 การวิเคราะห์
ประชากรต่อไป

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

11.70
3.85
6.45
0.00
0.00
22.00
0.24
0.24
22.24
100.00

7,260
7,260
666,460
2,996,471

สัดส่วน
(%)

350,720
115,200
193,280
659,200

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

51.08
7.30
40.33
0.00
0.00
98.71

179
1.29
179
1.29
13,826 100.00

7,062
1,009
5,576
13,647

รวมจานวน สัดส่วน
ที่อยู่อาศัย
(%)

3,251,122
3,251,122
3,864,626
7,359,931

22,400
552,064
23,680
15,360
613,504

443,392
43,520
396,800
883,712

4.08
0.40
0.00
0.00
3.65
8.13

นอกพื้นที่โครงการ
เขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

816,512
710,784
193,280
23,680
412,160
2,156,416

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

43.79
43.79
53.95
100.00

3.85
3.35
0.91
0.11
1.94
10.16

สัดส่วน
(%)

รวมพื้นที่ทั้งหมด

44.17 6,039,273 55.54 9,297,655
44.17 6,039,273 55.54 9,297,655
52.51 6,922,985 63.66 11,454,071
100.00 10,874,036 100.00 21,230,438

0.30
7.50
0.00
0.33
0.21
8.34

นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549

ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
(หมายเหตุ : คิดพื้นที่ที่อยู่อาศัยร้อยละ 80 ของพื้นที่ชุมชน)
1
ชุมชนแออัด
2
ชุมชนเมือง
3
เคหะชุมชน
4
อาคารสูง
5
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
1
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ลาดับ
ที่

พื้นที่ในโครงการ

ตาราง 4.7.3 - 4 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
และเปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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164

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

-

7,260

443,392
43,520 - -396,800
นอกพื้นที3่โครงการ
เขตพระโขนง

552,064
22,400 - 23,680
15,360
นอกพื้นที2่โครงการ
เขตคลองเตย

7,062

1,009

5,576

-

-
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รวมพื้นที4่ทั้งหมด

2.ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน

สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง
เคหะชุมชน
อาคารสูง
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร

2.ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน

9,297,655 สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ชุมชนแออัด
ชุมชนเมือง
เคหะชุมชน
อาคารสูง
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
816,512
710,784 412,160
193,280
23,680

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทของพื้นทีโ่ ครงการ

1
พื้นที่ในโครงการ

193,280
350,720
115,200 -

3,251,122

6,039,273

ภาพที่ 4.7.3 - 3 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และจานวนทีอ่ ยูอ่ าศัย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

ชุมชนแออัด

6,000,000

ชุมชนเมือง

7,000,000

เคหะชุมชน

8,000,000

อาคารสูง

9,000,000

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร

10,000,000

ที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรนอกชุมชน

แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพืน้ ที่ดินที่อยู่อาศัย
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165
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1.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย จาแนกประเภทย่อยของ
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง และจานวนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทของพื้นที่
โครงการ
จากตาราง 4.7.3-4 และภาพที่ 4.7.3-3 ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยของ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ร้อยละ 10.16 ของพื้นที่ทั้ง 2
เขต และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ร้อยละ 43.79 แสดงถึงบทบาทเน้นรองรับกลุ่ม
ประชากรนอกชุม ชนมากกว่า กลุ่ ม ประชากรในชุม ชน แต่สวนทางกับจ านวนประชากรซึ่ ง มี ก ลุ่ ม
ประชากรในชุ ม ชนรวม ร้ อ ยละ 57.85 ของประชากรทั้ ง หมด แสดงถึ ง เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วาม
หนาแน่นสูง โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชนซึ่งมีสัดส่วนรองลงมาจากที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรนอกชุมชน ได้แก่ ชุมชนแออัด ร้อยละ 3.85 ของพื้นที่ทั้ง 2 เขต รองลงมา คือ ชุมชนเมือง
ร้อยละ 3.35 และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ร้อยละ 1.94 ตามลาดับ
พื้นที่โครงการมี ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ร้อยละ 22.00 และที่อยู่อาศัย
สาหรับประชากรนอกชุมชน ร้อยละ 0.24 แสดงถึงบทบาทเน้นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนมากกว่า
กลุ่มประชากรนอกชุมชน โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชนมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ชุมชนแออัด ร้อยละ 11.70 ของพื้นที่โครงการ รองลงมา คือ เคหะชุมชน ร้อยละ 6.45 และชุมชน
เมือง ร้อยละ 3.85 โดยไม่มีชุมชนอาคารสูง และชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มี ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ร้อยละ 8.34
และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ร้อยละ 44.17 แสดงถึงบทบาทเน้นรองรับกลุ่มประชากร
นอกชุมชนมากกว่ากลุ่มประชากรในชุมชน โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชนซึ่งมีสัดส่วน
รองลงมาจากที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ได้แก่ ชุมชนเมือง ร้อยละ 7.50 รองลงมา คือ
อาคารสูง ร้อยละ 0.33, ชุมชนแออัด ร้อยละ 0.30 และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ร้อยละ 0.21 ตามลาดับ
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มี ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ร้อยละ 8.13
และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ร้อยละ 55.54 แสดงถึงบทบาทเน้นรองรับกลุ่มประชากร
นอกชุมชนมากกว่ากลุ่มประชากรในชุมชน โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชนซึ่งมีสัดส่วน
รองลงมาจากที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ได้แก่ ชุมชนแออัด ร้อยละ 4.08 รองลงมา คือ
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ร้อยละ 3.65 และชุมชนเมือง ร้อยละ 0.40 ตามลาดับ
สรุปมีเฉพาะพื้นที่โครงการซึ่งเน้นรองรับที่อยู่อาศัยสาหรับ ประชากรในชุมชนมากกว่าที่
อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน สัมพันธ์กับจานวนประชากรและครัวเรือน ซึ่งมีชุมชนแออัดมาก
ที่สุด 7,062 ครัวเรือน รองลงมา คือ เคหะชุมชน 5,576 ครัวเรือน และชุมชนเมือง 1,009 ครัวเรือน
ตามลาดับ โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชนเพียง 179 ครัวเรือน

167
1.2 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
(1) ที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ
จากภาพที่ 4.7.3-2 ชุมชนแออัด ส่วนใหญ่กระจุกตัวบริเวณถนนอาจณรงค์ ถนนสุนทร
โกษา ถนนเกษมราษฎร์ ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง
เฉพาะชุมชนบริเวณถนนสุนทรโกษา และถนนเกษมราษฎร์ ส่วนชุมชนอื่น ๆ เข้าถึงได้ด้วยรถส่วน
บุคคลเท่านั้น โดยมีเคหะชุมชน กระจุกตัวบริเวณถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล
เท่านั้น และชุมชนเมือง ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่าเรือคลองเตย สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจา
ทางบริเวณถนนรัชดาภิเษก และถนนสุนทรโกษา
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน อยู่บริเวณถนนอาจณรงค์ตัดกับถนนทางรถไฟ
สายเก่าปากน้า สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
(2) ที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จากภาพที่ 4.7.3-1 ชุมชนเมือง ส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณถนนพระรามที่ 3 ถนนทาง
รถไฟสายเก่าปากน้า และถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 22 ซอยสุขุมวิท 36 ซอยสุขุมวิท 50 ซอยภูมิ
จิตร เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทางเฉพาะชุมชนบริเวณถนนพระรามที่ 3 ถนน
พระรามที่ 4
โดยชุ ม ชนอาคารสู ง กระจุ ก ตั ว บริ เ วณแยกถนนรั ช ดาภิ เ ษกตั ด กั บ ถนนพระรามที่ 4
สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์) และรถโดยสาร
ประจาทาง ส่วนชุนชนแออัด กระจายตัวตามแนวถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้าและริมคลองพระโขนง
รวมทั้ ง บริ เวณถนนเชื้ อ เพลิ ง สามารถเข้า ถึ ง ได้ ด้ว ยรถโดยสารประจาทางเฉพาะชุม ชนใกล้ถนน
พระรามที่ 3 และถนนพระรามที่ 4 ส่วนชุมชนอื่น ๆ เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น และชุมชน
หมู่บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ริมคลองพระโขนง สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน กระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขตช่วงระหว่างถนนสาย
หลักถนนสุขุมวิท ถึงแนวถนนพระรามที่ 4 สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS
และ MRT) ตลอดแนวถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และถนนพระรามที่ 4 และสามารถเข้าถึงได้ด้วย
รถโดยสารประจาทางตามถนนสายหลัก ส่วนที่อยู่อาศัยที่อยู่ตามถนนสายรอง สามารถเข้าถึงได้ด้วย
รถส่วนบุคคลเท่านั้น

168
(3) ที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
จากภาพที่ 4.7.3-1 ชุมชนแออัด ส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณถนนสายรอง เช่น ซอย
สุขุมวิท 54 ซอยสุขุมวิท 93 ซอยสุขุมวิท 101 ซอยวชิร ธรรมสาธิต เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถ
ส่วนบุคคลเท่านั้น มีบางชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักถนนสุขุมวิท เช่น ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์
และชุมชนซอยประดับสุข ทาให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีปุณ
วิถี) ส่วนชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 101 ซอย
วชิรธรรมสาธิต ซอยประวิทย์และเพื่อน ซอยนิรันดร์วิลล่า เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล
เท่านั้น และชุมชนเมือง กระจายตัวบริเวณถนนสายรอง เช่น ซอยวชิรธรรมสาธิต ซอยประวิทย์และ
เพื่อน สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วทั้งเขต สามารถเข้าถึง
ได้ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
2) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ประกอบด้วย 5 ประเภทหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,ศูนย์กลาง
การบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยสรุป
ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จาแนกประเภทย่อยตามแนวคิดของ
งานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-4 และสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย จาแนก
ตามประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดังแสดงในตาราง 4.7.3-5 และภาพที่ 4.7.3-5

ภาพที่ 4.7.3 - 4 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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1
2
3
4
5

ลาดับ
ที่
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

สัดส่วน
(%)

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางการศึกษา
26,687
0.89
ศูนย์กลางการขนส่ง
14,156
0.48
ศูนย์กลางการบริการ
223,288
7.45
ศูนย์กลางด้านศาสนา
0.00
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2,873
0.10
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
267,004
8.92
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
2,996,471 100.00

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สัดส่วน
(%)

26,064
1.11
6,780
0.29
268,675 11.39
0.00
3,155
0.13
304,674 12.92
2,357,871 100.00

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

พื้นที่ในโครงการ

พื้นที่นอกโครงการ
เขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

2.69
0.10
3.79
0.81
0.12
7.50
100.00

สัดส่วน
(%)

รวมพื้นที่ทั้งหมด

236,308
3.21
307,307
2.83
570,302
7,148
0.10
0.00
21,304
532,756
7.24
49,517
0.46
805,561
55,885
0.76
115,366
1.06
171,251
21,616
0.29
0.00
24,489
853,713 11.60
472,190
4.34 1,592,907
7,359,931 100.00 10,874,036 100.00 21,230,438

พื้นที่นอกโครงการ
เขตคลองเตย
พื้นที่ดิน สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

ตาราง 4.7.3 - 5 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง และเปรียบเทียบสัดส่วน
พื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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- 2,873

55,885
21,616

นอกพื้นที2่โครงการ
เขตคลองเตย

7,148
นอกพื้นที3่โครงการ
เขตพระโขนง

115,366
49,517
-

307,307

14,156 6,780

26,68726,064

268,675
223,288

-

-

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ

1
พื้นที่ในโครงการ

26,687
14,156

236,308
24,489

171,251

2,873 3,155

รวมพื้น4ที่ทั้งหมด

21,304

570,302

805,561

ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.)
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ศูนย์กลางการศึกษา
ศูนย์กลางการขนส่ง
ศูนย์กลางการบริการ
ศูนย์กลางด้านศาสนา
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย

สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 4.7.3 - 5 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

-

200,000

223,288

ศูนย์กลางการศึกษา

400,000

532,756

ศูนย์กลางการขนส่ง

600,000

ศูนย์กลางการบริการ

800,000

ศูนย์กลางด้านศาสนา

1,000,000

ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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2.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จาแนก
ประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากตาราง 4.7.3-5 และภาพที่ 4.7.3-5 ภาพรวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการ
มากที่สุด ร้อยละ 3.79 ของพื้นที่ทั้ง 2 เขต รองลงมา คือ ศูนย์กลางการศึกษา ร้อยละ 2.69 และ
ศูนย์กลางด้านศาสนา ร้อยละ 0.81 โดยมีบทบาทในการรองรับให้บริการแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ
พื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการมากที่สุด 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการ ร้อยละ 7.45 ของพื้นที่โครงการ รองลงมา คือ ศูนย์กลางการศึกษา
ร้อยละ 0.89 และศูนย์กลางการขนส่ง ร้อยละ 0.48 โดยไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนาในพื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการ ร้อยละ 7.24 ของพื้นที่นอกโครงการเขตคลองเตย
รองลงมา คือ ศูนย์กลางการศึกษา ร้อยละ 3.21 และศูนย์กลางด้านศาสนา ร้อยละ 0.76 ตามลาดับ
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา ร้อยละ 2.83 ของพื้นที่นอกโครงการเขตพระโขนง
รองลงมา คือ ศูนย์กลางด้านศาสนา ร้อยละ 1.06 และศูนย์กลางการบริการ ร้อยละ 0.46 ตามลาดับ
2.2 เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จาแนกประเภท
ย่อยของพื้นที่โครงการ
จากตาราง 4.7.3-5 และภาพที่ 4.7.3-5 ภาพรวมสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค
สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ มีศูนย์กลางการบริการมากที่สุด แสดงถึงบทบาทในการรองรับ
บริการดังกล่าว และเมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินกับขนาดพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทาให้เห็นภาพรวมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีระดับความหนาแน่นน้อย แบ่งเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่ ประเภทที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่าขนาดพื้นที่ดิน ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการ ร้อย
ละ 11.39 ของพื้นที่ใช้สอยในโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ร้อยละ 0.13
ประเภทที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าขนาดพื้นที่ดิน ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา ร้อยละ
1.11 ของพื้นที่ใช้สอยในโครงการทั้งหมด รองลงมา คือ ศูนย์กลางการขนส่ง ร้อยละ 0.29
สรุปภาพรวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 เน้น
รองรับศูนย์กลางการบริการสัมพันธ์กับการให้บริการของทั้ง 2 เขต ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอ
ครอบคลุม และประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแต่ละประเภทต่อไป
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2.3 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
เป็นการนาเสนอรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการแต่ละ
ประเภท ประกอบกับผังแสดงการเข้าถึงการให้บริการ เพื่อศึกษาความเพียงพอ ครอบคลุม และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง โดยแบ่ง
รูปแบบการนาเสนอเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้
2.3.1 กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
สาหรับกลุ่มสาธารณูปการที่กาหนดมาตรฐานรัศมีการให้บริการ อ้างอิงตามแนวคิด
ทฤษฎีเมืองสรุปไว้ในหัวข้อ 2.1.6-4 ได้แก่ ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และ
ศูนย์กลางการขนส่ง (สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2562)
(1) ศูนย์กลางการศึกษา
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อนุบาล, ประถม, มัธยม, อุดมศึกษา
ตาราง 4.7.3 - 6 ข้อมูลศูนย์กลางการศึกษา ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ

ระดับ

1
2
3
4

ระดับอนุบาล
ระดับประถม
ระดับมัธยม
ระดับอุดมศึกษา

พื้นที่
โครงการ
17
3
1
1

จานวน (แห่ง)
นอกพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
22
20
13
12
5
10
1
4

การเข้าถึงการให้บริการตามทฤษฎีเมือง
พื้นที่ (ไร่)

รัศมีการให้บริการ (กม.)

1
5
20
50

0.5
5
2
10

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และมาตรฐานการวางผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ การนับข้อมูลแยกตามระดับการศึกษา จึงมีการนับซ้ากันกรณีที่สถานศึกษามีหลายระดับ

จากตาราง 4.7.3-6 แสดงข้อมูลศูนย์กลางการศึกษา ซึ่ ง ระบุจานวนแห่ง ของพื้น ที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกตามระดับการศึกษา ประกอบกับผังแสดงตาแหน่ง
ที่ตั้ง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การกระจายตัว การเข้าถึง
และความสามารถในการให้บริการศูนย์กลางการศึกษาแต่ละระดับ เมื่อเทียบรัศมีการให้บริการตาม
ทฤษฎีเมือง
โดยศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการจากข้อมูลจานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และ
ห้องเรียน ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากอัตราส่วน จานวนนักเรียน : ครู
และอัตราส่วน จานวนนักเรียน : ห้องเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานดังแสดงในตาราง 2.1.6-4
ซึ่งจะวิเคราะห์เฉพาะการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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• ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาล

ภาพที่ 4.7.3 - 6 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอนุบาล ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาล ในพื้นที่ โครงการมีจานวนรวม 17 แห่ง
จากทั้งหมด 39 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43.58 ส่วนใหญ่กระจุกตัว
บริเวณชุมชน ใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาหรับขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
และกระจุ ก ตั ว บริ เ วณชุ ม ชนริ ม คลองพระโขนง ส่ ว นโรงเรี ย นอนุ บ าลที่ อ ยู่ น อกพื้ น ที่ โ ครงการ
มี เ กาะกลุ่ ม บริ เ วณเส้ น ทางหลั ก ถนนสุ ขุ ม วิ ท ที่ เ หลื อ กระจายตั ว ตามแนวถนนพระรามที่ 4
ถนนรัชดาภิเษก และถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 22, ซอยสุขุมวิท 50 รวมถึง ริมคลองพระโขนง
เป็นต้น
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนอนุบาลภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการ
สาหรับพื้นที่ ชุม ชนในระยะ 500 เมตร พบว่าโรงเรียนอนุบาลทั้ง 17 แห่ง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุ ม พื้นที่ ชุม ชนทั้ งหมดภายในพื้นที่โครงการ และครอบคลุม ถึงพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่
โครงการ เช่น ชุมชนทรัพย์มโนทัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า ชุมชนสวนไทร
ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน เป็นต้น แต่ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่เขตพระโขนง
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การให้บริการโรงเรียนอนุบาลนอกพื้นที่โครงการ ในเขตคลองเตย มี จานวน 6 แห่ง จาก
จานวนทั้งหมด 22 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 27.27 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึง
พื้ น ที่ ชุ ม ชนภายในโครงการ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด คลองเตยใน ให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ชุ ม ชนวั ด
คลองเตยใน 1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และ ชุมชนวัดคลองเตยใน 3, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ให้บริการได้ครอบคลุม ถึงชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย และชุมชนตลาดปีนัง , โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ให้บริการได้ครอบคลุม ถึงชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชน
คลองเตยล็อค 4-5-6, โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก ให้บริการได้ครอบคลุมถึง ชุมชนบ้านกล้วย, โรงเรียน
พระโขนงวิทยา ให้บริการได้ครอบคลุมถึงชุมชนริมคลองพระโขนง, โรงเรียนวัดสะพาน ให้บริการได้
ครอบคลุมถึงชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนแฟลต 23-24 และชุมชนริมคลองพระโขนง
การให้บริการโรงเรียนอนุบาลนอกพื้นที่โครงการ ในเขตพระโขนง ไม่มีโรงเรียนที่สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในโครงการ
• ศูนย์กลางการศึกษาระดับประถม

ภาพที่ 4.7.3 - 7 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับประถม ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาระดับ ประถม ในพื้นที่โครงการมีจานวนรวม 3 แห่ง
จากทั้งหมด 16 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.75 กระจายตัวอยู่บริเวณ
ชุมชน ใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาหรับขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ส่วน
โรงเรียนประถมที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ กระจายตัวบริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก
และถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 22, ถนน ณ ระนอง, ถนนสุนทรโกษา รวมถึงริมคลองพระโขนง
เป็นต้น
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนประถมภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการ
ส าหรั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนในระยะ 2 กิ โ ลเมตร พบว่ า โรงเรี ย นประถมทั้ง 3 แห่ ง สามารถให้บ ริ การได้
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย แต่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยนอกชุมชนทั้งหมด และสามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่
ชุมชนในเขตพระโขนง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเล็กเที่ยง ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก และชุมชนหลังวัด
บุญรอดธรรมาราม
การให้บริการโรงเรียนประถมนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย จานวนรวม 13 แห่ง มี
การกระจายตั ว ทั่ ว ทั้ ง เขต ท าให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชนทั้ ง หมดภายในพื้ น ที่
โครงการ รวมถึงพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด
การให้บริการโรงเรียนประถมนอกพื้นที่โครงการ เขตพระโขนง มี จานวน 5 แห่ง จาก
จานวนทั้งหมด 12 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.66 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึง
พื้นที่ชุมชนภายในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบพิธวิทยา โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อน อุปถัมภ์) โรงเรียน
นานาชาติเวลล์ ส สาขาอ่อนนุช โรงเรียนสมาหารศึกษา และโรงเรียนสยามสามไตร โดยสามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนโรงหมู ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนริมคลองพระโขนง และ
ชุมชนแฟลต 23-24
3. ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ตาราง 4.7.3 - 7 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ระดับประถม
ลาดับ
1
2

ระดับประถม
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง

สถานศึกษา
16
12

จานวน
นักเรียน ครู
7,335 433
7,806 458

ห้องเรียน
258
243

อัตราส่วน
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ห้องเรียน
16 : 1
29 : 1
17 : 1
32 : 1

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563, สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
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เมื่อพิจารณาอัตราส่วน จานวนนักเรียน : จานวนครู และ จานวนนักเรียน : จานวน
ห้องเรียน ระดับประถม ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง พบว่าอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด คือ จานวนนักเรียน : จานวนครู ไม่เกิน 25 : 1 และจานวนนักเรียน :
จานวนห้องเรียน ไม่เกิน 40 : 1 แสดงถึงการให้บริการระดับประถมได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน
หากคาดการณ์โดยกาหนดให้จานวนครูเท่ากับปัจจุบัน เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จะสามารถรองรับนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,490 คน และ 3,644 คน ตามลาดับ โดยยังคงมี
อัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
• ศูนย์กลางการศึกษาระดับมัธยม

ภาพที่ 4.7.3 - 8 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับมัธยม ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาระดับ มัธยม ในพื้นที่โครงการมีจานวน 1 แห่ง จาก
ทั้งหมด 6 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.66 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชน ใกล้
แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาหรับขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ส่วนโรงเรียนมัธยม
ที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ กระจายตัวบริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และถนนสาย
รอง เช่น ซอยสุขุมวิท 22 เป็นต้น
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2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนมัธยมภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการสาหรับ
พื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร พบว่าโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด และครอบคลุมถึงพื้นที่ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเขตพระโขนง
การให้บริการโรงเรียนมัธยมนอกพื้นที่โครงการ ในเขตคลองเตย จานวนรวม 5 แห่ง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตย
ทั้งหมด และครอบคลุมถึงพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของเขตพระโขนง
การให้บริการโรงเรียนมัธยมนอกพื้นที่โครงการ ในเขตพระโขนง มีจานวน 9 แห่ง จาก
จานวนทั้งหมด 10 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่
ชุมชนภายในโครงการ
3. ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ตาราง 4.7.3 - 8 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน ระดับมัธยม
ลาดับ
1
2

ระดับมัธยม
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง

สถานศึกษา
6
10

จานวน
นักเรียน ครู
7,256 393
10,210 548

ห้องเรียน
220
311

อัตราส่วน
นักเรียน : ครู
นักเรียน : ห้องเรียน
19 : 1
33 : 1
19 : 1
32 : 1

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563, สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อพิจารณาอัตราส่วน จานวนนักเรียน : จานวนครู และ จานวนนักเรียน : จานวน
ห้องเรียน ระดับมัธยม ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง พบว่าอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด คือ จานวนนักเรียน : จานวนครู ไม่เกิน 20 : 1 และจานวนนักเรียน :
จานวนห้องเรียน ไม่เกิน 40 : 1 แสดงถึงการให้บริการระดับมัธยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคาดการณ์โดยกาหนดให้จานวนครูเท่ากับปัจจุบัน เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จะสามารถรองรับนักเรียนได้เพิ่ม ขึ้นอีกประมาณ 604 คน และ 750 คน ตามลาดับ โดยยังคงมี
อัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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• ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาพที่ 4.7.3 - 9 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่โครงการมีจานวน 1 แห่ง คือ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จากทั้งหมด 2 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50 ตั้งอยูบ่ ริเวณชุมชน ใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาหรับขนส่งสินค้าบริเวณ
ท่าเรือกรุงเทพ ส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่โครงการ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(วิทยาเขตกล้วยน้าไท) ตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ถนนกล้วยน้าไท ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า
และซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจากรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่
ชุมชนในระยะ 10 กิโลเมตร พบว่าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในพื้นที่โครงการจานวน 1 แห่ง
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน 1 แห่ง และเขตพระโขนงจานวน 4 แห่ง สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด
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(2) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
จาแนกระดับการบริการเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ศูนย์หรือสถานีอนามัย และโรงพยาบาล
ตาราง 4.7.3 - 9 ข้อมูลศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ

ระดับ

1
2

ศูนย์หรือสถานีอนามัย
โรงพยาบาล

พื้นที่
โครงการ
1
1

จานวน (แห่ง)
นอกพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
1
2
3
0

เกณฑ์การเข้าถึงตามทฤษฎีเมือง
รัศมีการให้บริการ
พื้นที่ (ไร่)
(กม.)
5
5
20
10

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และมาตรฐานการวางผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากตาราง 4.7.3-9 แสดงข้อมูลศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ของพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกตามระดับการบริการ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตาแหน่งที่ตั้ง
ลักษณะทางกายภาพ การกระจายตัว การเข้าถึง และความสามารถในการให้บริการศูนย์กลางด้าน
สาธารณสุขแต่ละระดับ เมื่อเทียบรัศมีการให้บริการตามทฤษฎีเมือง ส่วนการพิจารณาประสิทธิภาพ
การให้บริการของโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน อ้างอิงข้อมูลค่าเฉลี่ยจากองค์การอนามัยโลก
WHO และองค์การอนามัยประเทศไทย คือ 3 เตียง : 1,000 คน
• ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย

ภาพที่ 4.7.3 - 10 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ในพื้นที่โครงการมี
จ านวน 1 แห่ ง จากทั้ ง หมด 2 แห่ ง ในเขตคลองเตย คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 50 คื อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ตั้งอยูบ่ ริเวณชุมชน ใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก
สาหรับขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนตัวทางถนนเท่านั้น ส่วนศูนย์บริการ
สาธารณสุขนอกพื้นที่โครงการ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ตั้งอยู่ บริเวณเส้นทางหลัก
ถนนสุขุมวิท เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีพร้อมพงษ์) และทางถนนด้วยรถ
โดยสารประจาทาง
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ในพื้นที่โครงการ พิจารณา
จากรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร พบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 41
คลองเตย สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตย รวมถึ ง พื้ น ที่ ป ระมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของเขตพระโขนง ปั จ จุ บั น ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 41
คลองเตย มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองเตยทั้งหมด ซึ่งอยู่ในรัศมีการให้บริการตามทฤษฎีเมือง
แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย นอกพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขตพระโขนง ปัจจุบัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง ซึ่ง
อยู่ในรัศมีการให้บริการตามทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย นอกพื้นที่โครงการ เขต
พระโขนง จ านวนรวม 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 34 โพธิ์ ศ รี สามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ และศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษตินตมุสิก
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่โครงการ
ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตพระโขนง
ทั้งหมด ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษตินตมุสิก มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบางนา แขวง
บางนาเหนือและแขวงบางนาใต้ (ถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่) ซึ่งขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของทั้ง 2 แห่งอยู่
ในรัศมี การให้บริการตามทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
นอกจากนี้การที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 ไม่ได้ตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลให้รัศมีการ
ให้บริการกระจายตัวครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการ เป็นการเพิ่มความสามารถในการให้ บริการของพื้นที่
โครงการ
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• ศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล

ภาพที่ 4.7.3 - 11 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 4.7.3 - 10 ข้อมูลจานวนเตียงโรงพยาบาล เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ
1

โรงพยาบาล

จานวนเตียง

เกณฑ์จานวนเตียง
ต่อประชากร 1,000 คน

โรงพยาบาลรัฐบาล
- โรงพยาบาลท่าเรือ
0
- โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
120
3
2 โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์
80
- โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
250
รวม
450
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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1. ตาแหน่งทีต่ ั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ในพื้นที่โครงการมีจานวน 1
แห่ง จากทั้งหมด 4 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 คือ โรงพยาบาลท่าเรือ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดสานักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย อยู่บริเวณถนน
เกษมราษฎร์ และถนนอาจณรงค์ เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนน รถโดยสารประจาทาง
ส่วนโรงพยาบาลนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย ได้แก่ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เป็น
โรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนดวงพิทักษ์ เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง
(MRT สถานีคลองเตย) และทางถนนด้วยรถโดยสารประจาทาง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชน 2
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และโรงพยาบาลกล้วยน้าไท ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนพระรามที่ 4
เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีพระโขนง) ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน
ด้วยรถโดยสารประจาทาง
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการ
ให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 กิโลเมตร พบว่าโรงพยาบาลท่าเรือ สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับระดับโรงพยาบาล นอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย
โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตย เนื่องจากพื้นที่เขตพระโขนงไม่มีโรงพยาบาล จึงจาเป็นต้องพิจารณาการ
ให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่เขตพระโขนงทั้งหมด ซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลเอกชนจานวน 2 แห่ง ที่
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนงทั้งหมด ส่วนโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ สามารถ
ให้บริการได้เกือบครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง
3. ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่โครงการ ไม่มีจานวนเตียงสาหรับ
รองรั บ ผู้ ป่ ว ย จึ ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ส่ ง ผลต่ อ การพิ จ ารณา
องค์ประกอบและสัดส่วนในอนาคต ซึ่งหากไม่มีโรงพยาบาลท่าเรือก็ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการในภาพรวม
หากพิจารณาภาพรวมโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ในเขตคลองเตย มีจานวนเตียงรวม 450
เตียง สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 150,000 คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันปี
2563 มีจานวนประชากรรวมประชากรแฝงของเขตคลองเตย 119,070 คน และเขตพระโขนง
109,242 คน ประสิทธิภาพในการให้บริการจึงเพียงพอสาหรับเขตคลองเตยในปัจจุบัน แต่ไม่เพียงพอ
สาหรับเขตพระโขนงทั้งหมด
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(3) ศูนย์กลางการขนส่ง
จาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และระบบขนส่ง
สินค้า ซึ่งจะแสดงผังเส้นทาง ตาแหน่งที่ตั้งสถานี และรัศมีการให้บริการ เพื่อวิเคราะห์ความครอบคลุม
ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง และ
ความสัมพันธ์ของระบบขนส่งคนและขนส่งสินค้าต่อไป
3.1 ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
ระบบขนส่ งสาธารณะส าหรั บขนส่ง คนภายในพื้นที่ โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง และบริบทโดยรอบ กาหนดขอบเขตการศึกษารัศมี 5 และ10 กิโลเมตรจากพื้นที่ โครงการ
เพื่อให้สัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่
• บริการขนส่งสาธารณะทางราง
(1) รถไฟฟ้าลอยฟ้า (Bangkok Mass Transit System : BTS)
(2) รถไฟฟ้าใต้ดิน (Mass Rapid Transit : MRT)
(3) รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link : ARL)
(4) รถไฟ (Train)
• บริการขนส่งสาธารณะทางถนน
(1) รถโดยสารประจาทาง (Bus Transit)
(2) รถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)
• บริการขนส่งสาธารณะทางน้า
(1) เรือโดยสารในแม่น้าเจ้าพระยา
(2) เรือโดยสารคลองแสนแสบ
โดยมีผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะปัจจุบันปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-12 ทาให้เห็นภาพรวมโครงข่ายการเข้าถึงพื้นที่โครงการ และ
การเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และมีแผนพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะทางรางที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิ เคราะห์ต่อไป ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.7.3-13
(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2561)

ภาพที่ 4.7.3 - 12 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันปี 2563 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา : Transport Map กระทรวงคมนาคม ปี 2563
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ภาพที่ 4.7.3 - 13 โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอนาคต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา : https://thinkofliving.com/

ภาพที่ 4.7.3 - 14 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางราง ปัจจุบันปี 2563 รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : Transport Map กระทรวงคมนาคม ปี 2563 และไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

187

187

188
บริการขนส่งสาธารณะทางราง
1. ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
บริการขนส่งสาธารณะทางราง ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ในปัจจุบัน คือ MRT
สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก และ MRT สถานีคลองเตย ตั้งอยู่บริเวณถนน
พระรามที่ 4 ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอนาคต เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
เพิ่มเติมเฉพาะภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งยังคงต้องใช้ MRT 2 สถานีหลักดังกล่าว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดเมื่อเดินทางเข้าออกพื้นที่โครงการ และเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สถานีอื่น ๆ เช่น MRT
สถานีสุขุมวิท ไปยัง BTS สถานีอโศก, MRT สถานีสีลม ไปยัง BTS สถานีศาลาแดง เป็นต้น
2. การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางราง
เมื่อพิจารณารัศมีการเข้าถึงการให้บริการรอบสถานีขนส่งในระยะ 400 เมตร MRT
สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ และสถานีคลองเตย สามารถให้บริการได้ ครอบคลุมเพียง 2 ชุมชน จาก
ทั้งหมด 26 ชุมชนในพื้นที่โครงการ คิดเป็นร้อยละประมาณ 7.69 ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
และชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย ส่วน BTS สายสุขุมวิท และสถานีรถไฟ ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่โครงการ
3. ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
เป็นการพิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใน
ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งจะพิจารณาบริเวณที่สามารถเปลี่ยนถ่ายทางเลือกใน
การเดินทางจากระบบขนส่งทางรางเส้นทางหนึ่งไปยังอีกเส้นทางหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงพื้นที่
โครงการบริเ วณ MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริ กิติ์ และ MRT สถานีคลองเตย จานวนรวม 9 จุดใน
ปัจจุบัน ดังนี้
- BTS เชื่อมต่อ BTS ที่สถานีสยาม
- BTS เชื่อมต่อ MRT ที่ BTS สถานีอโศกเชื่อมต่อกับ MRT สถานีสุขุมวิท, BTS สถานี
ศาลาแดงเชื่อมต่อกับ MRT สถานีสีลม
- BTS เชื่อมต่อ ARL ที่สถานีพญาไท
- BTS เชื่อมต่อรถไฟ ที่สถานีวงเวียนใหญ่
- MRT เชื่อมต่อรถไฟ ที่สถานีหัวลาโพง
- ARL เชื่อมต่อรถไฟ ที่สถานีมักกะสัน, สถานีหัวหมาก และ ARL สถานีรวมคาแหงเชื่อม
ต่อกับสถานีรถไฟคลองตัน
นอกจากนี้ ยั ง มี จุ ด เชื่ อ มต่ อ ในอนาคต ที่ ส่ ง ผลต่ อ พื้ น ที่ โ ครงการ ดั ง แสดงในภาพที่
4.7.3-13 เช่น จุดเชื่อมต่อสถานีทองหล่อ เป็นต้น
•

ภาพที่ 4.7.3 - 15 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ปัจจุบันปี 2563 รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : Transport Map กระทรวงคมนาคม ปี 2563, ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และ Google Earth Pro
เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11 เมษายน 2563
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• บริการขนส่งสาธารณะทางถนน
1. ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ในปัจจุบัน มีเฉพาะรถ
โดยสารประจ าทาง ซึ่ ง วิ่ ง ผ่ า นถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ถนนสุ น ทรโกษา และถนน
รัชดาภิเษก ส่วนบริการขนส่งสาธารณะทางถนน ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีเฉพาะ
รถโดยสารประจาทาง ซึ่งวิ่งผ่านถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก
รวมถึงมีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง คือ สถานีขนส่งเอกมัย
2. การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางถนน
เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงการให้บริการจากเส้นทางรถโดยสารประจาทาง ในระยะ
400 เมตร รถโดยสารประจาทางสามารถให้บริการครอบคลุมเพียง 10 ชุมชน จากทั้งหมด 26 ชุมชน
ในพื้นที่โครงการ คิดเป็นร้อยละประมาณ 38.46 ได้แก่ ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนริมคลองสามัคคี
ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย ชุมชนริมทาง
รถไฟสายท่าเรือ ชุมชนตลาดปีนัง
3. ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
เป็นการพิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของกลุ่มบริการสาธารณะ ในระยะ 5 และ
10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ มีถนนสายหลักซึ่งเชื่อมต่อถึงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4
ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระรามที่ 3
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) ผ่าน
ทางถนนพระรามที่ 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพที่ 4.7.3 - 16 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางน้า ปัจจุบันปี 2563 รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และ Google Earth Pro เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11 เมษายน 2563
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• บริการขนส่งสาธารณะทางน้า
1. ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
บริการขนส่งสาธารณะทางน้า ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ท่าเรือ
ข้ามฟากแม่น้าเจ้าพระยา คือ ท่าวัดคลองเตยนอก (โพธิ์ทอง) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังฝั่งตรงข้ามที่ท่าเรือ
กานันขาว พื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ และเส้นทางเรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นจากคลองพระโขนง บริเวณพื้นที่โครงการ
2. การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางน้า
เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงการให้บริการในระยะ 400 เมตร ชุมชนในพื้นที่โครงการที่
สามารถเข้าถึงท่าเรือข้ามฟากวัดคลองเตยนอกได้ จานวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และ
ชุมชนที่สามารถเข้าถึง เรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์ จานวนรวม 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงหมู
ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนแฟลต 23-24 และชุมชนริมคลองพระโขนง
3. ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
ปัจจุบันยังไม่มีโครงข่ายเชื่อมโยงบริการขนส่งสาธารณะทางแม่น้าเจ้าพระยา มายังพื้นที่
โครงการ มีเพียงท่าเรือข้ามฟากเท่านั้น ส่วนเส้นทางเดินเรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์ ก็ไม่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะทางน้าอื่น ๆ แต่สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะ
ทางรางในปัจจุบันที่ BTS สถานีพระโขนง และระบบขนส่งสาธารณะทางรางในอนาคตที่ BTS สถานี
ศรีนุช ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-17

ภาพที่ 4.7.3 - 17 คลองประเวศบุรีรมย์ จุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า และถนนคู่ขนาน
ที่มา : การขยายเส้นทางการเดินเรือในคลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ปี 2561
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สรุประบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
1. ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งในและนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีทั้ง
บริการขนส่งสาธารณะทางราง ทางถนน และทางน้า โดยบริเวณที่มีทางเลือกในการเดินทางมากกว่า
1 รูปแบบ คือ บริเวณถนนเส้นหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก และ
เชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่โครงการด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ด้วยรถโดยสารประจาทาง เพียง
รูปแบบเดียว บริเวณถนนเกษมราษฎร์และถนนสุนทรโกษา รวมถึงเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทางน้า
ด้วยท่าเรือข้ามฟากริมแม่น้าเจ้าพระยา และเรือโดยสารริมคลองพระโขนง
2. การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เมื่อพิจารณารัศมีการให้บริการรอบศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางราง ทางถนนและทางน้า
ในระยะ 400 เมตร ของชุมชนในพื้นที่โครงการทั้งหมด 26 ชุมชน มีชุมชนที่สามารถเข้าถึงบริการ
ขนส่งสาธารณะทางรางและทางถนนได้ จานวนรวม 2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละประมาณ 7.69 สามารถ
เข้าถึงทางถนนและทางน้าได้ จานวนรวม 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละประมาณ 3.85 สามารถเข้าถึงทาง
ถนนเพียงอย่างเดียว จานวนรวม 7 ชุมชน คิดเป็นร้อยละประมาณ 26.93 สามารถเข้าถึงทางน้าเพียง
อย่างเดียว จานวนรวม 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละประมาณ 15.38 และชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ จานวนรวม 12 ชุมชน คิดเป็นร้อยละประมาณ 46.15
3. ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
เป็นการพิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใน
ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งจะพิจารณาบริเวณที่สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
เดินทางจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ โดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากทางราง
เป็นทางถนน ได้ตลอดแนวถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และถนนพระรามที่ 4
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากทางรางเป็นทางน้า บริเวณ BTS สถานีพระโขนง
เชื่อมต่อกับเรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์, BTS สถานีตากสินเชื่อมต่อกับเรือด่วนแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าสาทร, BTS สถานีสยามเชื่ อมต่อกับเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง, MRT สถานี
เพชรบุรีเชื่อมต่อกับเรือโดยสารคลองแสบแสบท่าสะพานอโศก, ARL สถานีรามคาแหงและสถานีรถไฟ
คลองตันเชื่อมต่อกับเรือโดยสารคลองแสบแสบท่าซอยทองหล่อ เป็นต้น
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางถนนเป็นทางน้า บริเวณถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับเรือ
โดยสารคลองประเวศบุรีรมย์, ถนนเกษมราษฎร์เชื่อมต่อกับท่าเรือข้ามฟากวัดคลองเตยนอก, ถนน
เพชรบุรีเชื่อมต่อกับเรือโดยสารคลองแสบแสบ, แนวถนนริมแม่น้าเจ้าพระยาเชื่อมต่อกับเรือด่วนและ
เรือข้ามฟากแม่น้าเจ้าพระยา เป็นต้น
•
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3.2 ระบบขนส่งสินค้า
ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสินค้าทางราง, ระบบขนส่งสินค้าทาง
ถนน และระบบขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ า ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง เฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ
รายละเอียดดังนี้
• ระบบขนส่งสินค้าทางราง
ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้สิทธิ์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในการ
เข้าปรับปรุงแนวเส้นทางรถไฟเดิมที่มีสภาพชารุด เส้นทางบางซื่อ - มักกะสัน - คลองเตย ความยาว
รวม 6,410.80 เมตร ซึ่งผ่านพื้นที่โครงการบริเวณแนวถนนอาจณรงค์ ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-18
โดยได้ปิดการใช้งานเส้นทางสายนี้มาเป็นเวลา 1 ปีแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนทางรถไฟสาย
แยกเข้าโรงกลั่นน้ามันบางจาก เส้นทางดังกล่าวจะใช้สาหรับขนส่งน้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชร
มายังโรงกลั่นน้ามันบางจากในเขตท่าเรือกรุงเทพ โดย ร.ฟ.ท. มีแผนขนน้ามันดิบ 2 ขบวน/วัน

ภาพที่ 4.7.3 - 18 ผังแสดงแนวเส้นทางรถไฟเดิม
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับเดือนตุลาคม 2562 งานจ้างที่ปรึกษาในการจั ดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริ หาร
สินทรัพย์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1. ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางราง
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางรางมีเพียงทางรถไฟจากโรงกลั่นน้ามันบางจาก 1 เส้นทาง
สาหรับขนส่งน้ามันดิบ ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับการขนส่งสินค้าภายในท่าเรือกรุงเทพ
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2. ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางราง
ปัจจุบันไม่มีการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางรางจากท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจาก
มีเพียงเส้นทางเดียว ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่เมืองไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
3. การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนคน
เส้นทางรถไฟในพื้นที่โครงการ ผ่านบริ เวณถนนอาจณรงค์ ซึ่งมีชุมชนตามแนวเส้นทาง
ได้แก่ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนโรงหมู ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6
ชุมชนแฟลต 1-10 ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนร่วมเกล้า ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 ชุมชน
ตลาดปีนัง และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ซึ่งมี การซ้อนทับ กับระบบขนส่งสาธารณะทางราง
สาหรับขนคน นอกพื้นที่โครงการ บริเวณเส้นทางรถไฟจากสถานีแม่น้าเชื่อมต่อไปยังสถานีมักกะสัน
ซึ่งไม่ส่งผลกระทบโดยตรงด้านการสัญจร แต่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากการขนส่ง
สินค้าผ่านพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เมือง
• ระบบขนส่งสินค้าทางถนน
สั ม พั น ธ์ กั บ เส้ น ทางขนส่ ง ทางถนน ได้ แ ก่ ทางด่ ว น (ทางพิ เ ศษ) และทางหลวง ซึ่ ง
เชื่อมโยงไปยังแต่ละภูมิภาค ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย (กทพ.) เตรีย มดาเนินโครงการพัฒนาทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และทางพิเศษสาย
บางนา-อาจณรงค์ (S1) รวมระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี ทาง
พิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือถนนกาญจนาภิเษกด้าน
ตะวั น ออก (บางปะอิ น –บางพลี ) คาดว่ า จะเริ่ ม ก่ อ สร้ า งในปี ง บประมาณ 2565 และเปิ ด ใช้ ใ น
ปีงบประมาณ 2567

ภาพที่ 4.7.3 - 19 เส้นทางเชื่อมต่อทางถนนระหว่างท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ
ที่มา : วารสาร NEWS WAVE การท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับตุลาคม 2561
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1. ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนน
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางถนนมีทางเลือกในการเชื่อมต่อผ่านทางด่วน (ทางพิเศษ)
และทางหลวง ได้แก่ ทางพิเศษบางนา-ดินแดง ทางพิเศษอาจณรงค์ -รามอินทรา และทางพิเศษ
อาจณรงค์-บางนา แต่มีเส้นทางเข้าออกพื้นที่โครงการผ่านได้เพียงถนนอาจณรงค์เท่านั้น ทาให้เกิด
ความแออัดในการสั ญ จร หากเส้ นทาง S1 ที่เชื่อมต่อจากภายในโครงการเสร็จสมบูรณ์จะท าให้
สามารถเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษอาจณรงค์-รามอินทรา และทางพิเศษอาจณรงค์-บางนา ได้ทันที
2. ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน
การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางถนนจากท่าเรือกรุงเทพ สามารถเชื่อมโยงไป
ยังทางพิเศษอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษศรีรัช ทางยกระดับอุตราภิมุข ถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทาให้สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนกระจาย
ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทย
3. การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขนคน
มีการซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขนคน ได้แก่ รถโดยสารประจา
ทาง มีจุดตัดกันบริเวณถนนเกษมราษฎร์ และถนนรัชดาภิเษก เนื่องจากเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าถึงพื้นที่
ชุมชนโดยรถส่วนตัวผ่านถนนอาจณรงค์
• ระบบขนส่งสินค้าทางน้า

ภาพที่ 4.7.3 - 20 แผนที่ท่าเรือในประเทศไทย
ที่มา : ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ปี 2562
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1. ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้า
ภายในท่าเรือกรุงเทพ มีทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้า ได้แก่ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลาเลียงภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ซึ่ง เป็นท่า
เทียบเรือเฉพาะ สาหรับเรือท่องเที่ ยวทั้งในและจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือตู้สินค้า
ของบริษัทเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา เป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้าผ่านแม่น้า
เจ้าพระยา โดยมีข้อจากัดด้านปริมาณรองรับการขนส่งแตกต่างกันไป
2. ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้า
การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางน้าจากท่าเรือกรุงเทพ สัมพันธ์กับตาแหน่ง
ท่าเรือทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-20
3. การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางน้า สาหรับขนคน
มีการซ้อนทับบริเวณท่าเรือข้ามฟากวัดบางนานอก ซึ่งเชื่อมต่อกับท่าเรือข้ามฟากวัดบาง
น้าผึ้งนอก บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นจุดทางผ่านที่เรือขนส่งสินค้าจะต้องผ่านก่อนเข้า
เทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ
• สรุประบบขนส่งสินค้า
1. ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้า
ปัจจุบันมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือเฉพาะทางถนนเท่านั้น เนื่องจาก
ระบบรางรถไฟไม่รองรับการบริการขนส่งสินค้าภายในท่าเรือ ส่งผลให้เกิดความแออัดของถนนอาจ
ณรงค์ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสาหรับขนส่งสินค้าก่อนเชื่อมโยงสู่ทางพิเศษ และทางหลวง ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบ และกลุ่มบริการสาธารณะบริเวณใกล้เคียงแนวถนนอาจณรงค์
2. ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ปัจจุบันบริเวณท่าเรือกรุงเทพมีความเชื่อมโยงระบบโครงข่าย โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางน้าไปยังการขนส่งสินค้าทางถนนเท่านั้น ยังไม่มีการเชื่อมโยง
กับระบบราง ซึ่งในภาพรวมโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย รวมถึงเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทั่วถึง
3. การซ้อนทับกับระบบขนส่ง สาหรับขนคน
การขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ มีการซ้อนทับกับระบบขนส่งสาหรับคน โดย
ถนนรอบพื้นที่โครงการ เช่น ถนนอาจณรงค์ รวมถึง ทางพิเศษ ทางหลวง ส่วนการซ้อนทับของการ
ขนส่งทางราง มีเฉพาะทางรถไฟที่วิ่งผ่านพื้นที่ชุมชนในพื้นที่โครงการ ซ้อนทับกับเส้นทางรถไฟขนคน
จากสถานีแ ม่ น้าไปยังสถานีมั กกะสัน และการขนส่งสินค้าทางน้า ซ้ อนทับกับท่าเรือข้ามฟากซึ่ ง
เชื่อมต่อกับพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
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2.3.2 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขต
การปกครอง ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกอบด้วย สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ , สานักงานเขต, สถานธนานุบาล, สถานี
ตารวจ, สถานีดับเพลิง, ที่ทาการไปรษณีย,์ ห้องสมุด
ตาราง 4.7.3 - 11 ข้อมูลศูนย์กลางการบริการของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ
ประเภท
1
สถาบันราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

ในพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
1 แห่ง
- กรมศุลกากร
หมายเหตุ : ไม่รวมการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
1 แห่ง
- สานักงานเขตคลองเตย
-

2

สานักงานเขต

3

สถานธนานุบาล

4

สถานีตารวจ

5

สถานีดับเพลิง

6

ที่ทาการ
ไปรษณีย์

-

7

ห้องสมุด

4 แห่ง

1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 4 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
-

นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
2 แห่ง
- โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- ศูนย์บริการด่วนมหานคร
พร้อมพงษ์
2 แห่ง
- สถานธนานุบาลคลองเตย
- สถานธนานุบาลพระโขนง
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 5 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลลุมพินี
- สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงคลองเตย
5 แห่ง
- ที่ทาการไปรษณีย์ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
- ที่ทาการไปรษณีย์กล้วยน้าไท
- ที่ทาการไปรษณีย์สันติสุข
- ที่ทาการไปรษณีย์นานา
- ที่ทาการไปรษณีย์คลองเตย
1 แห่ง

เขตพระโขนง
-

1 แห่ง
- สานักงานเขตพระโขนง
-

1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาล
พระโขนง (ตั้งอยู่นอกเขต)
อยู่ในความดูแลของสถานี
ตารวจนครบาล 2 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาล
พระโขนง
- สถานีตารวจนครบาลบางนา
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงพระโขนง
(ตั้งอยู่นอกเขต)
-

4 แห่ง

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
หมายเหตุ ดูตาแหน่งประกอบในภาพที่ 4.7.3-21 ผังแสดงศูนย์กลางการบริการปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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ภาพที่ 4.7.3 - 21 ผังแสดงศูนย์กลางการบริการปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

(1) สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่โครงการ มีจานวน 1 แห่ง จากทั้งหมด 3 แห่ง
ในเขตคลองเตย คือ กรมศุลกากร คิดเป็นร้อยละประมาณ 33.33 โดยไม่รวมการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ตั้งอยู่บริเวณถนนเกษมราษฎร์ กับถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง
บริเวณถนนเกษมราษฎร์ มีชุมชนน้องใหม่อยู่ในพื้นที่บล็อกเดียวกัน
นอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง กระจายตัวอยู่บริเวณแนวถนนเส้น
หลักถนนสุขุมวิท และถนนดวงพิทักษ์ ส่วนเขตพระโขนงไม่มีสถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
(2) สานักงานเขต
สานักงานเขตคลองเตย ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้
ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น อยู่ใกล้ชุมชนโรงหมู ส่วนสานักงานเขตพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้น
หลักถนนสุขุมวิท
(3) สถานธนานุบาล
สถานธนานุบาลในเขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ ได้แก่
สถานธนานุบาลคลองเตย ให้บริการพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ใกล้
ชุมชนเทพประทาน สามารถเข้าถึงได้ด้วย MRT สถานีคลองเตย และ MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์
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รถโดยสารประจ าทาง บริ เ วณถนนพระรามที่ 4 และสถานธนานุ บ าลพระโขนง ให้ บ ริ ก ารเขต
พระโขนงทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้ชุมชนเกาะกลาง ในเขตคลองเตย สามารถเข้าถึงได้
ด้วยรถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนสุขุมวิท
(4) สถานีตารวจ
สถานีตารวจ ในพื้นที่โครงการ มีจานวน 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ ตั้งอยู่
บริเวณถนนอาจณรงค์ เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล โดยพื้นที่โครงการอยู่ในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตารวจนครบาล 4 แห่ง ได้แก่ สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
สถานีตารวจนครบาลคลองตัน และสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ส่วนสถานีตารวจนอกพื้นที่โครงการ จานวน 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลักถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เข้าถึงได้ด้วย BTS สถานีอ่อนนุช และรถโดยสาร
ประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่แขวงพระโขนง (ทิศใต้ของคลองพระ
โขนง) เขตคลองเตย รวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดในเขตพระโขนง
(5) สถานีดับเพลิง
สถานีดับเพลิงในเขตคลองเตย มีจานวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ ได้แก่ สถานี
ดับเพลิงคลองเตย ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 22 เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล พื้นที่รับผิดชอบในเขต
คลองเตยทั้งหมด และสถานีดับเพลิงพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา
เข้าถึงได้ด้วย BTS สถานีอ่อนนุช และรถโดยสารประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท พื้นที่รับผิดชอบใน
เขตพระโขนงทั้งหมด
(6) ที่ทาการไปรษณีย์
ที่ทาการไปรษณีย์ ในเขตคลองเตย มีจานวนรวม 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด กระจายตัวอยู่บริเวณแนวถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท จานวน 2 แห่ง สามารถเข้าถึงได้ด้วย
BTS สถานีนานา BTS สถานีทองหล่อ และรถโดยสารประจาทาง มีจานวน 2 แห่ง กระจายตัวบริเวณ
ถนนรัชดาภิเษกและถนนสุนทรโกษา ใกล้ชุมชนเทพประทาน และชุมชนตลาดปีนังพัฒนา สามารถ
เข้าถึงได้ด้วย MRT สถานีคลองเตย MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ และรถโดยสารประจาทาง
(7) ห้องสมุด
ห้องสมุด ในพื้นที่โครงการ มีจานวน 4 แห่ง จากทั้งหมด 5 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 80 ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณชุมชนใกล้แนวถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้
ด้วยรถส่วนบุคคล ส่วนห้องสมุดนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณถนน
เชื้อเพลิง ใกล้ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนบางส่วนอยู่ในพื้นที่โครงการ สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง ส่วนห้องสมุด นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีจานวนรวม 4
แห่ง ตาแหน่งที่ตั้งกระจายตัวไกลจากพื้นที่โครงการ
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2.3.3 กลุ่มแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
(1) ไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้านครหลวงของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุม 5 เขตประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ และการไฟฟ้านครหลวง
เขตบางพลี โดยมีที่ทาการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย เป็นสานักงานหลักในการให้บริการ
ปัจจุบันเป็นระบบไฟฟ้ากระจายไฟฟ้าแรงสูง 24 กิโลโวลต์ ชนิดสายอากาศ มีสถานี
ไฟฟ้าย่อย 4 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยโรงงานยาสูบ สถานีไฟฟ้าย่อยไผ่สิงห์โต สถานีไฟฟ้าย่อย
พระโขนง และสถานีไฟฟ้าย่อยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีสถิติการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า ดังแสดงในตาราง 4.7.3-12 และตาราง 4.7.3-13 เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการคาดการณ์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอนาคต

ภาพที่ 4.7.3 - 22 ผังการให้บริการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 4.7.3 - 12 สถิติการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย ปี พ.ศ.2560 - ปี พ.ศ.2562
ลาดับ
1
2

ประเภทการใช้ไฟฟ้า
หน่วยจาหน่าย (ล้านหน่วย)
ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

พ.ศ.2560
4,606.03
127,951

พ.ศ.2561
4,625.70
133,056

พ.ศ.2562
4,742.40
136,269

% เปลี่ยนแปลง
2.52
2.41

ที่มา : รายงานสถานการณ์การจาหน่ายไฟฟ้าและบทวิเคราะห์ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับเดือนมกราคม 2563
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ตาราง 4.7.3 - 13 สถิติการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
เขตสมุทรปราการ ปี พ.ศ.2560 - ปี พ.ศ.2562
ลาดับ
1
2

ประเภทการใช้ไฟฟ้า
หน่วยจาหน่าย (ล้านหน่วย)
ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)

พ.ศ.2560
5,203.33
213,743

พ.ศ.2561
5,151.51
218,748

พ.ศ.2562
4,920.51
224,940

% เปลี่ยนแปลง
-4.48
2.83

ที่มา : รายงานสถานการณ์การจาหน่ายไฟฟ้าและบทวิเคราะห์ การไฟฟ้านครหลวง ฉบับเดือนมกราคม 2563

พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 2 แห่ง คือ การไฟฟ้านคร
หลวงเขตคลองเตย และการไฟฟ้ า นครหลวงเขตสมุ ท รปราการ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้า และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ต่าง
จากการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่จานวนหน่วยจาหน่าย
ลดลง
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง การ
ไฟฟ้านครหลวง มีเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า 6-7 กิโลวัตต์/คน/วัน (1 หน่วยเท่ากับ 1,000 วัตต์) ซึ่งเมื่อเทียบ
จ านวนประชากรรวมประชากรแฝงในเขตคลองเตยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี จ านวนรวม 119,070 คน
ระยะเวลา 1 ปี จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 304.22 ล้านหน่วย แต่จานวนการใช้งานจริงในปี พ.ศ. 2562
รวม 4,742.40 ล้านหน่วย มากกว่าถึง 15.59 เท่า แสดงถึงความสามารถในการให้บริการของการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยเพียงพอกับความต้องการและมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
ปั จ จุ บั น การไฟฟ้ า นครหลวงทั้ง 2 แห่ ง มี ก าลั ง ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า โดยสามารถ
ให้บริการภายในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการไฟฟ้านครหลวงอีก 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวงเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวงพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ และการไฟฟ้านคร
หลวงเขตบางพลี สามารถให้บริการภายในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอและ
ครอบคลุม
(2) ประปา
การให้บริการประปาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง อยู่ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม
สานักงานประปา 5 สาขา ประกอบด้วย สานักงานประปาสาขาสุขุมวิท สานักงานประปาสาขา
แม้นศรี สานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ สานักงานประปาสาขาพระโขนง และสานักงานประปา
สาขาตากสิน โดยมีสานักงานประปาสาขาสุขุมวิท และสานักงานประปาสาขาพระโขนงเป็นสานักงาน
หลักในการให้บริการ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน มีสถานีประปาย่อย 1 แห่ง คือ สถานีประปาย่อยโรงงาน
ยาสูบ ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-23
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มีสถานีสูบน้าของการประปาบริเวณใกล้พื้นที่ศึกษา คือ สถานีสูบน้าลุมพินี สถานีสูบน้า
คลองเตย โดยมี ป ริ ม าณการสู บ จ่า ยน้ าประมาณ 300,000 และ 285,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่อวัน
ตามลาดับ และมีจานวนผู้ใช้น้า ปริมาณการผลิต ปริมาณการจาหน่าย ของการประปาสาขาสุขุมวิท
ดังแสดงในตาราง 4.7.3-14

ภาพที่ 4.7.3 - 23 ผังแสดงการให้บริการประปา ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 4.7.3 - 14 จานวนผู้ใช้น้า ปริมาณการผลิต ปริมาณการจาหน่าย การประปาสาขาสุขุมวิท
ปีงบประมาณ 2561
สานักงานประปา
สาขาสุขุมวิท

พื้นที่จ่ายน้า
(ตร.กม.)
94.81

ผู้ใช้น้า
(ราย)
123,482

ติดตั้งประปา
ใหม่ (ราย)
2,323

น้าผลิตจ่าย
(ล้าน ลบ.ม.)
143.62

น้าจาหน่ายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
104.13

ความยาวท่อ
(กม.)
2,176.48

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับเดือนตุลาคม 2562 งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหาร
สินทรัพย์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง 3 แห่ง คือ การประปานคร
หลวงสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวงสาขาพระโขนง และการประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
การใช้น้าประปา สาหรับเมืองขนาดใหญ่ (ประชากรมากกว่า 65,000 คน) 300 ลิตร/คน/วัน ซึ่งเมื่อ
เทียบจานวนประชากรรวมประชากรแฝงในเขตคลองเตยในปัจจุบัน ซึ่งมีจานวนรวม 119,070 คน
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ระยะเวลา 1 ปี จะใช้น้าประปาประมาณ 13.04 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จานวนการใช้งานจริงในปี
พ.ศ. 2561 รวม 104.13 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าถึง 7.99 เท่า แสดงถึงความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารของการประปานครหลวงสาขาสุ ขุ ม วิ ท เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการและมากกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานผังเมืองรวม
รวมถึงการประปานครหลวงอีก 2 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวงสาขาแม้นศรี และ
การประปานครหลวงสาขาตากสิน สามารถให้บริการภายในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตพระโขนงได้
อย่างเพียงพอและครอบคลุม ไม่มีปัญหาด้านแรงดันน้า ปริมาณน้า และคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจาวัน
(3) การจัดเก็บและกาจัดขยะ
การจัดเก็บและกาจัดขยะของสานักงานเขตคลองเตย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ
300 ตัน/วัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8,537.78 ตัน มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 58 คัน ช่วงเวลาในการเก็บ
ขนมูลฝอยมี 2 ช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 น. และ 18.00-05.00 น.
สถานที่ทิ้งมูลฝอยจะส่งไปยังโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช มีขนาดพื้นที่ 65 ไร่ อยู่
ห่างจากสานักงานเขตคลองเตย ประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน
การจัดการขยะอันตราย มีการคัดแยกขยะอันตราย และจ้างบริษัทเอกชนดาเนินการกาจัด สถานที่ทิ้ง
ขยะอันตราย ที่ศูนย์กาจัดของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
ปริมาณขยะมู ล ฝอย 1 กิโลกรัม /คน/วัน ซึ่ งเมื่อเทียบจานวนประชากรรวมประชากรแฝงในเขต
คลองเตยในปัจจุบัน ซึ่งมีจานวนรวม 119,070 คน ระยะเวลา 1 เดือน จะมีปริมาณมูลฝอยรวม
ประมาณ 3,572.10 ตัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง 8,537.78 ตัน มากกว่าถึง 2.39 เท่า ทาง
สานักงานเขตสามารถเก็บขนและกาจัดมูลฝอยดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสามารถในการ
จัดเก็บและกาจัดขยะมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
(4) การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
มีสถานีสูบน้าในบริเวณเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 7 จุด และมีจุดอ่อนน้าท่วม
กรณีน้าหลากและน้าทะเลหนุนรวม 10 จุด โดยไม่มีบึงรับน้าและกักเก็บน้า รวมถึงประตูระบายน้าใน
บริเวณพื้นทีโ่ ครงการปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-24
นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิตติ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้
รับจ้าง ซึ่งสามารถกักเก็บน้าได้ 137,000 ลบ.ม. เมื่อโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิตติแล้วเสร็จ
จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนพระราม 4
และบริเวณซอยสุขุมวิท 16 โดยสามารถรองรับน้าส่วนเกินมากักเก็บไว้ จากนั้นจะระบายลงสู่คลองไผ่
สิงห์โต เข้าสู่ระบบระบายน้าอุโมงค์มักกะสันออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา
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ภาพที่ 4.7.3 - 24 ผังแสดงการระบายน้าและบาบัดน้าเสีย ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

จากภาพที่ 4.7.3-24 จุดอ่อนน้าท่วม ภายในพื้นที่โครงการ มีจานวนรวม 3 จุด จาก
ทั้งหมด 6 จุด ในเขตคลองเตย คิดเป็นร้อยละประมาณ 50 ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมคลองคลองเตย และ
ริมคลองพระโขนง ใกล้ชุมชนแฟลต 23-24 ชุมชนริมคลองวัดสะพาน และชุมชนโรงหมู ส่วนอีกจุดอยู่
บริเวณถนนท่าเรือ 3 ใกล้ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนแฟลต 11-18 ส่วนจุดอ่อนน้าท่วม
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง อยู่บริเวณชุมชนริมถนนพระรามที่ 3
ใกล้ชุมชนตลาดปีนัง และชุมชนพัฒนาเอเชีย และอีก 1 แห่ง อยู่บริเวณวัดคลองเตยใน ใกล้ชุมชนวัด
คลองเตยใน 1-3
2.3.4 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย
ประกอบด้วย สถานทูตและสถานกงสุล , ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้าน
อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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(1) สถานทูตและสถานกงสุล

ภาพที่ 4.7.3 - 25 ผังแสดงตาแหน่งสถานทูตลสถานกงสุล ปัจจุบันปี 2563 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และสานักงานเขตคลองเตย

ตาราง 4.7.3 - 15 ข้อมูลสถานทูตและสถานกงสุล เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ
1

ประเภท
สถานทูต

เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
7 แห่ง
1 สถานทูตฟิลิปปินส์ 5 สถานทูตชิลี
2 สถานทูตสวีเดน
6 สถานเอกอัครราชทูตอิหร่าน
3 สถานทูตโรมาเนีย 7 สถานทูตนอร์เวย์
4 สถานทูตสเปน
2
สถานกงสุล
2 แห่ง
1 สถานกงสุลสาธารณรัฐเบนิน
2 สถานกงสุลสาธารณรัฐซูรินาม
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และสานักงานเขตคลองเตย
หมายเหตุ อ้างอิงตาแหน่งตามภาพที่ 4.7.3-24

จากภาพที่ 4.7.3-25 และตาราง 4.7.3-15 มีสถานทูตและสถานกงสุลเฉพาะนอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และถนน
พระรามที่ 4 รวมถึงถนนสายรอง เช่น ซอยท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ
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(2) ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ประกอบด้วย ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

ภาพที่ 4.7.3 - 26 ผังแสดงศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบัน
ปี 2563 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และสานักงานเขตคลองเตย

ตาราง 4.7.3 - 16 ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ลาดับ
ประเภท
ศูนย์กลางด้านศาสนา
1
วัด

เขตคลองเตย
3 แห่ง
1.วัดสะพานพระโขนง
2.วัดคลองเตยใน
3.วัดคลองเตยนอก

2

โบสถ์คริสต์
1.คริสตจักรพระโขนง
2.โบสถ์คาลวารี่แบ็บติสต์
3.โบสถ์อีแวนเจอริคัล
4.คริสจักรแห่งความสุข
5.คริสจักรคลองเตย พระราม4

9 แห่ง
6.คริสจักรใจสมาน สุขุมวิท 6
7.คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน
8.สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย
9.คริสตจักรคลองเตย

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

เขตพระโขนง
4 แห่ง
1.วัดธรรมมงคลเถา
บุญญนนทวิหาร
2.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3.วัดวชิรธรรมสาธิต
4.วัดบุญรอดธรรมาราม
2 แห่ง
1.วัดราชินีแห่งสันติสุข
2.คริสตจักรศิโยนกรุงเทพ
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ตาราง 4.7.3 - 16 ศูนย์กลางด้านศาสนา และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ต่อ)
ลาดับ
ประเภท
เขตคลองเตย
3
มัสยิด
ศูนย์กลางด้านอนุรกั ษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
1
วังและตาหนัก
2 แห่ง
1.วังรื่นฤดี
2.ตาหนักปลายเนิน
2
พิพิธภัณฑ์
-

เขตพระโขนง
-

1 แห่ง
1.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพระโขนง

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนา ทั้งวัด โบสถ์คริสต์ และมัสยิด ในพื้นที่โครงการ แต่วัดทั้ง 3
แห่งในเขตคลองเตย ตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ วัดคลองเตยนอก วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่
บริเวณถนนสุนทรโกษา ใกล้ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 สามารถเข้าได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง
บริเวณถนนเกษมราษฎร์ และท่ าเรือข้ามฟากท่าวัดคลองเตยนอก และอีกแห่ง คือ วัดสะพานพระ
โขนง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองพระโขนง ใกล้ชุมชนแฟลต 23-24 ในพื้นที่โครงการ และชุมชนข้าง
โรงเรียนวัดสะพานสามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล
ส่วนโบสถ์คริสต์ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ส่วนใหญ่อยู่บริเวณถนนเส้น หลัก ถนน
สุขุมวิท และกระจายตัวบริเวณถนนรัชดาภิเษก ถนนพระรามที่ 4 ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า
ไม่มีศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งวังและตาหนัก พิพิธภัณฑ์ ใน
พื้นที่โครงการ มีวังและตาหนัก จานวนรวม 2 แห่ง ในเขตคลองเตยตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนน
สุขุมวิท และถนนสายรอง ซอยบ้านกล้วยใต้ ส่วนพิพิธภัณฑ์มีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่เขตพระโขนง
3) ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
จาแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ แบ่งได้ 3 ระดับ คือ สวนสาธารณะระดับ
ชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง รวมถึงพื้ นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
หรือทิ้งร้าง ดังแสดงในภาพที่ 4.7.3-27 และตาราง 4.7.3-17
ตาราง 4.7.3 - 17 จานวนสวนสาธารณะ ของพื้นทีโ่ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ

ระดับ

1
2
3

สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับย่าน
สวนสาธารณะระดับเมือง

พื้นที่
โครงการ
1
1
0

จานวน (แห่ง)
นอกพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
5
4
1
1
1
0

เกณฑ์การเข้าถึงตามทฤษฎีเมือง
รัศมีการ
พื้นที่ (ไร่)
ให้บริการ (กม.)
10
1
50
5
100
10

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และมาตรฐานการวางผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 4.7.3 - 27 ผังแสดงศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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209

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
0.39
3.08
0.00
3.47
2.90
2.90
6.37
100.00

11,717
92,403
104,120
86,886
86,886
191,006
2,996,471

พื้นที่ในโครงการ
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

พื้นที่ในโครงการ

92,403 86,886
11,717
นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย

238,764
46,436 189,971
31,013

นอกพื้นที่โครงการ
เขตพระโขนง

15,85721,216
-

1,100,986

1,100,986
1,100,986
1,138,059
10,874,036

15,857
21,216
37,073
10.12
10.12
10.47
100.00

0.15
0.19
0.00
0.34

1,426,636
1,426,636
1,835,249
21,230,438

74,010
144,632
189,971
408,613

รวมพื้นที่ทั้งหมด

6.73
6.73
8.65
100.00

0.35
0.68
0.89
1.92

รวมพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

1,426,636 สัญลักษณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับย่าน
สวนสาธารณะระดับเมือง
2.พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
189,971
144,632
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
74,010

3.25
3.25
6.88
100.00

0.63
0.42
2.58
3.63

พื้นที่นอกโครงการเขตพระโขนง
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

ภาพที่ 4.7.3 - 28 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ของพื้นทีโ่ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

238,764
238,764
506,184
7,359,931

46,436
31,013
189,971
267,420

พื้นที่นอกโครงการเขตคลองเตย
พื้นที่ดิน (ตร.ม.) สัดส่วน (%)

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
1
สวนสาธารณะระดับชุมชน
2
สวนสาธารณะระดับย่าน
3
สวนสาธารณะระดับเมือง
รวมพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิง้ ร้าง
1
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
รวมพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
รวมศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาทั้งหมด
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ลาดับที่

ตาราง 4.7.3 - 18 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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3.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬ า
จาแนกประเภทย่อยของพื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากตาราง 4.7.3-18 และภาพที่ 4.7.3-28 ภาพรวมศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา
ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 1.92 และพื้นที่ที่ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง ร้อยละ 6.73 แสดงถึงยังขาดการให้ความสาคัญกับ พื้นที่สาธารณะและ
พื้นที่สีเขียวภายในเมือง
พื้นที่โครงการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 3.47 ของพื้นที่โครงการ และ
พื้นที่ ที่ ยังไม่ มี การใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง ร้อยละ 2.90 โดยมีเฉพาะสวนสาธารณะระดับชุม ชน
ร้อยละ 0.39 และสวนสาธารณะระดับย่าน ร้อยละ 3.08 แสดงถึงยังขาดความสามารถในการรองรับ
การให้บริการระดับเมือง
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 3.63 ของ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย และพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง ร้อยละ 3.25 โดยมี
สวนสาธารณะระดั บ ชุ ม ชน ร้ อ ยละ 0.63 ระดั บ สวนสาธารณะระดั บ ย่ า น ร้ อ ยละ 0.42 และ
สวนสาธารณะระดับเมือง ร้อยละ 2.58 แสดงถึงมีความสามารถในการรองรับการให้บริการระดับเมือง
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 0.34 ของ
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง และพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง ร้อยละ 10.12 โดยมี
เฉพาะสวนสาธารณะระดับชุมชน ร้อยละ 0.15 และระดับสวนสาธารณะระดับย่าน ร้อยละ 0.19
แสดงถึงมีพื้นที่ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวได้อีกจานวนมากในอนาคต
3.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านนันทนาการและการกีฬาตามเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านนันทนาการและการกีฬา ซึ่งคิดเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ โดยอ้างอิงเกณฑ์ WHO
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าของพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน
ขนาดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว เขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 408,613
ตร.ม. สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 45,401 คน จากจานวนประชากรรวมประชากร
แฝง 228,312 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ของประชากรทั้งสองเขต แสดงถึงมี ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการไม่เพียงพอในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ของพื้นที่โครงการ ซึ่งมีพื้นที่รวม 104,120
ตร.ม. สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 11,569 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของประชากร
ทั้งสองเขต แสดงถึงยังขาดความสามารถในการแบ่งเบาภาระการให้บริการของทั้ง 2 เขต
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3.3 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง

ภาพที่ 4.7.3 - 29 ผังแสดงศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง

(1) สวนสาธารณะระดับชุมชน
1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน ในพื้นที่โครงการมีจานวน 1 แห่ง จากทั้งหมด
6 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นร้อยละ 16.66 คือ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ( 1 ในภาพที่ 4.7.3-27) อยู่
บริเวณชุมชนใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาหรับขนส่งสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น ส่วนสวนสาธารณะระดับชุมชน นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
กระจายตัวอยู่บริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 3 ถนนพระรามที่ 4 ถนนสายรอง เช่น
ซอยสุขุมวิท 36, ซอยสุขุมวิท 50 เป็นต้น
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารสวนสาธารณะระดั บ ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ โ ครงการ พิ จ ารณาจากรั ศ มี ก าร
ให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร ศูนย์เยาวชนคลองเตย ไม่ สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย
การให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน นอกพื้นที่โครงการ ในเขตคลองเตย มีจานวน 4
แห่ง จากจานวนทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ถึงพื้นที่ชุมชนภายในโครงการ ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ( 2 ในภาพที่ 4.7.3-27) สามารถ
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ให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนวัดคลองเตยใน
1-3 , สนามเทนนิสสันติสุข ( 3 ในภาพที่ 4.7.3-27) สามารถให้บริการได้ครอบคลุม ถึงพื้นที่ชุมชน
บ้ า นกล้ ว ย และชุ ม ชนร่ ว มใจสามั คคี , สนามเทนนิ ส APF Academies ( 4 ในภาพที่ 4.7.3-27)
สามารถให้บริการได้ค รอบคลุม ถึงชุมชนบริเวณแนวถนนอาจณรงค์และถนนททางรถไฟสายเก่า
ปากน้า, สวนบริเวณซอยสุขุมวิท 50 ( 5 ในภาพที่ 4.7.3-27) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่
ชุมชนโรงหมู ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนแฟลต 23-24 และชุมชนริมคลองพระโขนง เป็นต้น
การให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน นอกพื้นที่โครงการ ในเขตพระโขนง ไม่มีสวน
ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนภายในโครงการ
(2) สวนสาธารณะระดับย่าน
1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการสวนสาธารณะระดับย่าน ในพื้นที่โครงการมีจานวน 1 แห่ง จากทั้งหมด 2
แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 คือ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ( 6
ในภาพที่ 4.7.3-27) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโกษา เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนน รถ
โดยสารประจาทาง ส่ วนสวนสาธารณะระดับ ย่าน นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย คือ อุทยาน
เบญจสิริ ( 7 ในภาพที่ 4.7.3-27) ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะทางราง (BTS สถานีพร้อมพงษ์) และทางถนน ด้วยรถโดยสารประจาทาง
สวนสาธารณะระดับย่ าน นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง คือ ศูนย์กีฬาสานั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ( 8 ในภาพที่ 4.7.3-27) ตั้งอยู่บริเวณถนนสายรอง ซอยสุขุมวิท 64 สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการสวนสาธารณะระดับ ย่าน พิจารณาจากรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่
ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร สโมสรการท่าเรือ แห่งประเทศไทย รวมถึงอุทยานเบญจสิริ สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุม พื้นที่ชุม ชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย
รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขตพระโขนง
การให้ บ ริ การสวนสาธารณะระดั บ ย่า น นอกพื้ น ที่ โ ครงการเขตพระโขนง ศู น ย์ กี ฬ า
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเกือบทั้งหมดภายในพื้นที่
โครงการ รวมทั้งพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งในเขตคลองเตย และครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนงทั้งหมด
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(3) สวนสาธารณะระดับเมือง
1. ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการสวนสาธารณะระดับเมือง มีเฉพาะนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน
1 แห่ง คือ สวนเบญจกิติ ( 9 ในภาพที่ 4.7.3-27) ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลักถนนรัชดาภิเษกช่วง
ระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับถนนสุขุมวิท เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (MRT สถานี
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์) และทางถนน ด้วยรถโดยสารประจาทาง
2. ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการสวนสาธารณะระดับเมือง นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย พิจารณาจาก
รัศมีการให้บริการส าหรับพื้นที่ ชุม ชนในระยะ 10 กิโลเมตร สวนเบญจกิติ สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย รวมถึงพื้นที่เกือบ
ทั้งหมดของเขตพระโขนง
4.8 ศึกษาผังและแนวทางการพัฒนาตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เป็นการศึกษาวิธีการ กระบวนการในการวางผังและออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
อนาคตของการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 รายงานผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
บริเวณท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
ในส่วนนีเ้ ป็นการสรุปข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานวิจัย ได้แก่ กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสรุปตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ประโยชน์
พื้นที่ในปัจจุบัน ภาพรวมผังแม่บทโครงการ รายละเอียดการพัฒนาพื้นที่รวม 18 Zone และตัวอย่าง
ทัศนียภาพของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อไป
ส่วนรายละเอียดองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของการพัฒนาพื้นที่
แต่ ล ะ Zone ได้ แ ก่ ขนาดพื้ น ที่ ดิ น พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย พื้ น ที่ ว่ า ง และพื้ น ที่ อ าคารคลุ ม ดิ น ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละแปลง ได้แสดงรายละเอียดประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในบทที่ 5
4.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อกาหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ (Zoning)
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน (Land Suitability Analysis) โดยอาศัย
การซ้อนทับกันของปัจจัยเชิงพื้นที่ (Spatial Multi-Criteria Analysis) การให้ค่าคะแนน และการ
คานวณทางคณิตศาสตร์เพื่อสรุปหาพื้นที่ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) สร้างแผนที่ปัจจัยเชิงพื้นที่แสดงข้อมูลเชิงอรรถรูปแบบราสเตอร์ (Raster Data) ของ
แต่ละระดับพื้นที่เพื่อแสดงระดับความเหมาะสม
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2) สร้างตาราง Matrix เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ที่ดินในลักษณะ
ต่าง ๆ กับข้อจากัดของพื้นที่นั้น ๆ และกาหนดค่าคะแนนที่เป็นตัวแทนของระดับความเหมาะสมใน
ตาราง
3) การกาหนดค่าคะแนนความสาคัญต่อปัจจัยการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
4) นาแผนที่ ทั้ งหมดมาซ้ อนทับกันด้วยวิธี Weighted Overlay Method โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะระบุถึงค่าความเหมาะสมของการใช้ที่ดินในพื้นที่ ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.8.1-1

ภาพที่ 4.8.1 - 1 (a) Raster Data และ (b) Weighted Overlay Method
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

4.8.2 การสรุปตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมทีใ่ ช้ในการออกแบบ
ทางที่ ป รึ ก ษาได้ ส รุ ป ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบวางผั ง ทั้ ง หมด 59 ตั ว แปร
เพื่อที่จะกาหนดแนวทางการออกแบบวางผังที่เหมาะสมกับพื้นที่ รายละเอียดขั้นตอนดังนี้
1) สรุปการทบทวนวรรณกรรม และเตรียมแนวทางการออกแบบ Criteria ในรูปของ
ตาราง เพื่อกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ศักยภาพในการออกแบบของแต่ละพื้นที่ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 11 ปัจจัย ได้แก่
• แนวคิดเมืองปรับตัว (Resilient City)
• แนวคิดเมืองนิเวศน์ (Eco City)
• แนวคิดเมืองการศึกษา (Education City)
• แนวคิดเมืองฉลาด (Smart Growth City)
• แนวคิดการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง (Entertainment and
Tourism City)
• แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)
• แนวคิดศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน (Business Center City)
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• แนวคิดเมืองคมนาคมขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ (Transshipment City)
• แนวคิดเมืองศูนย์ราชการ (Government Complex)
• เมืองแห่งการเดิน (Walkable City)
• LEED for Neighborhood Development (LEED-ND)
2) ผู้เชี่ยวชาญจะกาหนดเกณฑ์ และค่าคะแนนเพื่อให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย ดัง
แสดงในตาราง 4.8.2-1
ตาราง 4.8.2 - 1 เกณฑ์การให้คะแนนการวิเคราะห์พื้นที่
คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
3) การให้ค่าน้าหนักแต่ละปัจจัย (Weighted Averaging) ซึ่งจะเป็นตัวแปรสาคัญของ

แต่ละวัตถุประสงค์การออกแบบ ประกอบด้วย พื้นที่ที่เหมาะสมกับผลการศึกษาทางการตลาด พื้นที่ที่
เหมาะสมในการพัฒนาด้วยข้อจากัดทางกายภาพ วิศวกรรม และกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการเงิน
และความเหมาะสมด้ า นสุ น ทรี ย ภาพในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม ยกตั ว อย่ า งเช่ น การสรุ ป
Indicators แนวคิดเมืองปรับตัว ดังแสดงในภาพที่ 4.8.2-1 โดยสามารถสรุป Indicators ทั้งหมด 11
แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ ดังแสดงในตาราง 4.8.2-2

ภาพที่ 4.8.2 - 1 ตารางสรุป Indicators แนวคิดเมืองปรับตัว
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ตาราง 4.8.2 - 2 สรุป Indicators ในการออกแบบพื้นที่
Indicators ในการออกแบบพื้นที่
1 แนวคิดเมืองปรับตัว
2 แนวคิดเมืองนิเวศน์
3 แนวคิดเมืองการศึกษา
4 แนวคิดเมืองฉลาด
5 แนวคิดการพัฒนาเมือง
ท่องเที่ยวด้านนันทนาการ
และบันเทิง
6 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
7 แนวคิดศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางการเงิน
8 แนวคิดเมืองคมนาคมขนส่ง
ทางน้าและโลจิสติกส์
9 แนวคิดเมืองศูนย์ราชการ
10 เมืองแห่งการเดิน
11 LEED for Neighborhood
Development

A1

A2

A3

A4

A5

A6

C1 C2-1 C2-2 C2-3 C3-1 C3-2 C3-3

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
หมายเหตุ อ้างอิง Zoning จากผังแม่บท

4) ประยุกต์ใช้กับผลการศึกษาในการกาหนดพื้นที่ Zoning รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์
ทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในปัจจุบัน แนวทางระยะเวลาการพัฒนา (Phasing) และ
ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ เพื่อระบุระดับความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย
5) ผลลั พธ์ใ นรูปแบบแผนที่ ในการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน จะนาไปเป็นข้อมูลสนับสนุ น
กระบวนการออกแบบและจัดทาผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม
4.8.3 การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบนั
การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการในระยะยาว ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของพื้นที่ดินตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยการถือ
ครองกรรมสิทธิ์บนที่ดินในปัจจุบัน ดังนี้
• การวิเคราะห์มูลค่าที่ดิน และค่าก่อสร้าง
เป็นการพิจารณาสถานการณ์ราคาที่ดินในบริเวณโครงการ จากราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 พื้นที่สานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ดังภาพที่ 4.8.3-1 และพิจารณาราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร
พ.ศ.2562 กาหนดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์การสาธารณประโยชน์)

218

ภาพที่ 4.8.3 - 1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

• การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการถือครองกรรมสิทธิ์และชุมชนเดิมในพื้นที่
โดยการสารวจข้อมูลโดยรอบการท่าเรือทั้งหมด 26 ชุมชน ขนาดพื้นที่ จานวนประชากร
และจานวนครัวเรือน
• การศึกษาและวิเคราะห์ทัศนียภาพและมุมมองในพื้นที่
ที่ปรึกษาได้สารวจภาพถ่ายมุมสูง (Drone) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทัศนียภาพและมุมมองใน
พื้นที่ในทิศทางต่าง ๆ
4.8.4 ภาพรวมผังแม่บทโครงการ
จากการวิเคราะห์และวางแผนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการกาหนดแนวคิดการพัฒนา
โครงการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ปรึกษาได้วางกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอนาคตของผังแม่บท
ท่าเรือกรุงเทพ ดังแสดงในภาพที่ 4.8.4-1 ภาพที่ 4.8.4-2 และตาราง 4.8.4-1
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ภาพที่ 4.8.4 - 1 ผังแม่บทโครงการ
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 4.8.4 - 2 การออกแบบทางสัญจรภายในโครงการ และ Zoning พื้นที่เชิงพาณิชย์
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ตาราง 4.8.4 - 1 สรุปการพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พื้นที่พัฒนา
Retail Mixed-use Zone
Creative Zone
Waterfront Zone
Residential Zone
Office Zone
Smart Community
Business Zone
Mice Zone
G Zone
A1 Zone
A3 Zone
X1 Zone
G2 Zone
C3-3 Zone
กรมศุลกากร
B1 Zone (Smart Port)
B2 Zone
X2 Zone (พื้นที่ ปตท.เช่าใช้)
รวม

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

129,651
85,391
883,198
123,262
55,966 1,937,124
175,832
145,068
69,230
171,575
139,265 1,712,750
200,673
94,207 1,331,941
116,879
57,704 1,047,251
172,991
41,107 1,020,922
147,143
80,916
875,224
106,683
55,275
263,891
29,500
13,293
320,154
39,190
27,554
58,702
185,741
45,141
140,600
91,856
79,114
28,687
57,503
25,180
105,333
84,199
55,699
113,771
512,516
157,375
356,080
339,752
100,585
248,193
192,709
147,352
72,944
2,877,655 1,406,192 10,585,994

พื้นที่อาคาร
พื้นที่ขาย
คลุมดิน
(NFA)
(ตร.ม.)
44,260
405,829
67,297
828,133
30,764
34,998
32,310
872,787
106,465
530,379
59,176
685,933
57,049
421,650
66,227
523,406
51,408
158,883
16,207
139,002
11,636
28,687
140,600
101,232
12,742
13,372
32,323
28,500
355,141
239,167
1,416
45,357
1,396,628 4,745,709

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

4.8.5 รายละเอียดการพัฒนาพื้นทีร่ วม 18 Zone
(1) Retail Mixed use Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 1 การออกแบบพื้นที่ Retail Mixed use Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

Building
Efficiency
45.95%
42.75%
50.55%
50.96%
39.82%
65.50%
38.48%
60.00%
60.21%
43.42%
48.87%
72.00%
46.61%
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
44.83%

221
พื้นที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนหลัก เป็นระยะแรกของการจัดสรรพื้นที่การลงทุนเพื่อ
ดึงดูดกลุ่มทุน มีขนาดพื้นที่ดิน 129,651 ตร.ม.จานวนอาคารทั้งหมด 8 อาคาร ประกอบไปด้วย
สานักงานให้เช่า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า พื้นที่จอดรถ และที่อยู่อาศัย พื้นที่ก่อสร้าง
ได้สูงสุด (FAR 1:10)
(2) Creative Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 2 การออกแบบพื้นที่ Creative Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

เมืองแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน
โดยรอบ มีขนาดพื้นที่ดิน 123,262 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 13 อาคาร ประกอบไปด้วย พื้นที่
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและพื้นที่จอดรถ พื้นที่ก่อสร้างได้
สูงสุด (FAR 1:10)
(3) Waterfront Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 3 การออกแบบพื้นที่ Waterfront Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่ศูนย์กลางการขนส่งและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับสากล มีขนาดพื้น
ที่ดิน 175,832 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบไปด้วย พื้นที่พาณิชยกรรม Duty
Fee พื้นที่ Cruise Terminal พื้นที่จอดรถและศูนย์วัฒนธรรม พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
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(4) Residential Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 4 การออกแบบพื้นที่ Residential Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดระดับพรีเมี่ยมทั้งในด้านทาเลและ Quality
of life มีขนาดพื้นที่ดิน 171,575 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 15 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคาร
พักอาศัยประเภทอาคารชุด พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่
ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
(5) Office Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 5 การออกแบบพื้นที่ Office Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่แห่งการลงทุนตลอดถึงการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขนาดพื้นที่ดิน 200,673 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 8 อาคาร ประกอบไปด้วย
อาคารสานักงาน และห้างสรรพสินค้า พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
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(6) Smart Community Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 6 การออกแบบพื้นที่ Smart Community Zone : A5-1
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 4.8.5 - 7 การออกแบบพื้นที่ Smart Community Zone : A5-2
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 4.8.5 - 8 การออกแบบพื้นที่ Smart Community Zone : A6
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับและยกระดับชุมชนคลองเตยเดิม มีขนาดพื้นที่ดิน
116,879 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 20 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคารพักอาศัย อาคารจอดรถ
โรงเรียน อาคารสานักงาน และพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:7) แบ่งพื้นที่การ
พัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ A5-1, A5-2 และ A6
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(7) Business Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 9 การออกแบบพื้นที่ Business Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และการเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และการลงทุ น มี ข นาดพื้ น ที่ ดิ น
172,991 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 13 อาคาร ประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้า สานักงาน และ
โรงแรม พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10) รวมถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่
(8) Mice Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 10 การออกแบบพืน้ ที่ Mice Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมแนวคิดของชุมชนเมือง และส่งเสริม
อัตลักษณ์ประเทศ มีขนาดพื้นที่ดิน 147,143 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 3 อาคาร ประกอบไป
ด้วย อาคารศูนย์แสดงสินค้า 2 อาคาร และโรงแรม 1 อาคาร พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
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(9) G Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 11 การออกแบบพืน้ ที่ G Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

เป็นพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแนวคิดการออกแบบเป็น Sport Complex
ที่ทันสมั ย มี ขนาดพื้นที่ ดิน 106,683 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 14 อาคาร ประกอบไปด้ว ย
อาคารส านั ก งาน สนามกี ฬ า พื้ น ที่ Sport Complex หอพั ก นั ก กี ฬ า และหอพั ก พนั ก งาน พื้ น ที่
ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
(10) A1 Zone (Government Office)

ภาพที่ 4.8.5 - 12 การออกแบบพื้นที่ A1 Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่อาคารสานักงานการท่าเรือและพื้นที่สานักงานให้เช่า เพื่อส่งเสริมแนวคิดศูนย์กลาง
ธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน และแนวคิดเมืองศูนย์ราชการ มีขนาดพื้นที่ดิน 29,500 ตร.ม. มีจานวน
อาคารทั้งหมด 6 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคารสานักงาน โรงพยาบาล พื้นที่พาณิชยกรรม โรงแรม
และอาคารจอดรถ พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
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(11) A3 Zone (Medical Hub)

ภาพที่ 4.8.5 - 13 การออกแบบพื้นที่ A3 Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็น Medical Hub มีขนาดพื้นที่ดิน 39,190 ตร.ม. มีจานวนอาคาร
ทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบไปด้วย สถานพยาบาลและที่พักนักกีฬา พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
(12) X1 Zone (Truck Village & Warehouse Zone)

ภาพที่ 4.8.5 - 14 การออกแบบพื้นที่ X1 Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

เป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ จ อดรถบรรทุ ก และโกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า มี ข นาดพื้ น ที่ ดิ น
185,741 ตร.ม. มีจานวนอาคารทั้งหมด 20 อาคาร ประกอบไปด้วย โกดังสินค้า และพื้นที่จอดรถ
พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR 1:10)
(13) G2 Zone

ภาพที่ 4.8.5 - 15 การออกแบบพื้นที่ G2 Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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พื้นที่ เพื่อการพัฒนาเป็นพื้นที่จัดเลี้ยงและสัมมนา มีขนาดพื้นที่ดิน 91,856 ตร.ม. มี
จานวนอาคารทั้งหมด 3 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคารสาหรับสัมมนาและจัดเลี้ยง พื้นที่ก่อสร้างได้
สูงสุด (FAR 1:10) รวมถึง Tram Depot
(14) C3-3 Zone (สาธารณูปโภค)

ภาพที่ 4.8.5 - 16 การออกแบบพื้นที่ C3-3 Zone
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับระบบสาธารณูปโภค มีขนาดพื้นที่ดิน 57,503 ตร.ม. มี
จานวนอาคารทั้งหมด 5 อาคาร ประกอบไปด้วย อาคารสาธารณูปโภค พื้นที่ก่อสร้างได้สูงสุด (FAR
1:10)
(15) กรมศุลกากร
เป็นการพัฒนาพื้นทีท่ ั้งแปลงของหน่วยงานกรมศุลกากร มีขนาดพื้นที่ดิน 84,199 ตร.ม.
(16) B1 Zone (Smart Port)

ภาพที่ 4.8.5 - 17 การออกแบบพื้นที่ B1 Zone (Smart Port), B2 Zone และ X2 Zone (พื้นที่ ปตท.เช่าใช้)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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เป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ บริเวณฝั่งเขื่อนตะวันตก มีขนาดพื้นที่ดิน 512,516 ตร.ม. ประกอบด้วยท่าเทียบเรือตู้สินค้า
ท่าเรืออัตโนมัติ กองบริการท่า ศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องมือทุ่นแรง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ส่วน
Service สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export) และลานตู้สินค้าเปล่า
(17) B2 Zone
บริเวณ B2 Zone มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับปัจจุบันปี 2563 มีขนาดพื้นที่ดิน
339,752 ตร.ม. ประกอบด้วย สถานีขนส่งทางเรือลาเลียง (Barge Transfer) และท่าเทียบเรือตู้สินค้า
(BKP East Container Terminal) ฝั่งเขื่อนตะวันออก
(18) X2 Zone
บริเวณ X2 Zone เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต ปัจจุบันเป็นพื้นที่ ปตท.เช่าใช้
และ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับปัจจุบันปี 2563 มีขนาดพื้นที่ดิน 192,709 ตร.ม. ประกอบด้วย
คลังน้ามัน ปตท. และที่อยู่อาศัยประเภทชุมชนแออัด
4.8.6 ตัวอย่างทัศนียภาพของโครงการ

ภาพที่ 4.8.6 - 1 ตัวอย่างทัศนียภาพของโครงการ
ที่มา : บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จากัด ปี 2562
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์การพัฒนาตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) และ
การพัฒนาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง (Model 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบและ
สัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ทั้งจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ และเมืองท่าเรืออื่น ๆ ในอนาคต
5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดการพัฒนา Model 1
เป็นการวิเคราะห์ผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวนรวม 18
Zone ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ วิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือน จานวนประชากร
วัยแรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 1, สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 ตาม
แนวคิดของงานวิจัย, ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย,
ศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
5.1.1 วิเ คราะห์จานวนประชากรและครัวเรือน จานวนประชากรวัยแรงงาน ใน
อนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 1
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
และการวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ และ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง รายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน Model 1
จากภาพที่ 3.3.1-1 ขั้นตอนวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน Model 1
จานวนประชากรในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของพื้นที่โครงการ สัมพันธ์กับจานวนที่อยู่อาศัยของ
Model 1 จาแนกประเภทตามที่ อยู่อาศัยของแต่กลุ่มประชากร ส่วนจานวนประชากรนอกพื้นที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง สัมพันธ์กับการคาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนใน
อนาคต ปี 2582 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast จากสถิติจานวน
ประชากรและครัวเรือนย้อนหลัง 15 ปี พ.ศ.2548-2562 อ้างอิงตามทะเบียนราษฎร์ จากสานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง รวมจานวนประชากรแฝง ซึ่งคาดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง
(คน/ตร.กม.) กทม.ในอนาคต 20 ปี ด้วยวิธี Exponential Forecast จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
พ.ศ.2558-2562 อ้างอิงจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
ก าหนดระยะเวลาหรื อ จ านวนปี ที่ ต้ อ งการคาดการณ์ ใ นอนาคต 20 ปี ตรงกั บ ปี
พ.ศ.2582 เพื่อให้สัมพันธ์กับการพัฒนาตามผังแม่บทโครงการแบบครบสมบูรณ์ ซึ่งผังแม่บทโครงการ
ได้กาหนดแผนงานแบ่งเป็น ระยะสั้น 5 ปี, ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี
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ทีม่ า : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2548-2562
หมายเหตุ จานวนครัวเรือน (หลัง) หมายถึง จานวนบ้าน (หลัง)

จานวนประชากรเขตคลองเตย (คน)
จานวนประชากรเขตพระโขนง (คน)
รวมจานวนประชากรทั้งหมด (คน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวน
ประชากร (%)
จานวนครัวเรือนเขตคลองเตย (หลัง)
จานวนครัวเรือนเขตพระโขนง (หลัง)
รวมจานวนครัวเรือนทั้งหมด (หลัง)
อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวน
ครัวเรือน (%)
จานวนประชากรต่อครัวเรือน
(คน/ครัวเรือน)

ข้อมูล

1.1 วิเคราะห์จานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
(1) คาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
คาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast จากสถิติจานวน
ประชากรและครัวเรือนย้อนหลัง 15 ปี พ.ศ.2548-2562 อ้างอิงตามทะเบียนราษฎร์ จากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ดังแสดงในตาราง 5.1.1-1
ภาพที่ 5.1.1-1 ภาพที่ 5.1.1-2 ภาพที่ 5.1.1-3 และภาพที่ 5.1.1-4
ตาราง 5.1.1 - 1 จานวนประชากร จานวนครัวเรือน จานวนประชากรต่อครัวเรือน เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปี พ.ศ.2548-2562
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230

231

125,000

การคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตคลองเตย ด้วยวิธี Exponential Forecast
122,919

120,000

จานวนประชากร (คน)

115,000

121,504
119,909
118,412

114,694
112,906
110,481
109,001
108,066
107,221
106,233
104,211
102,945
101,543
101,244
100,667
100,092
99,517
98,942
98,367
97,792
97,217
96,642
96,067
95,492
94,917
94,342
93,767
93,192
92,617
92,042
91,467
90,892
90,317
89,742

110,000
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
2545

y = 3E+14e-0.009x
R² = 0.945
2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 5.1.1 - 1 แผนภูมิแสดงการคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582) เขต
คลองเตย ด้วยวิธี Exponential Forecast
การคาดการณ์จานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตคลองเตย ด้วยวิธี Exponential Forecast
120,000
110,000

จานวนครัวเรือน (หลัง)

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000

110,299
y = 8E-23e0.0242x 108,481
106,664
R² = 0.9871 104,846

103,029
101,211
99,394
97,576
95,759
93,941
92,123
90,306
88,488
86,671
84,853
83,036
81,218
79,401
77,583
75,766
74,741
72,180
68,641
66,481
65,006
64,083
62,642
61,452
57,872
56,332
55,187
52,403
51,027
49,491
49,166

50,000
40,000
2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 5.1.1 - 2 แผนภูมิแสดงการคาดการณ์จานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582) เขต
คลองเตย ด้วยวิธี Exponential Forecast

2585
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คาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast
100,000

98,564 98,496
98,096 97,794
96,880

98,000

95,661

จานวนประชากร (คน)

96,000

94,482
93,461
92,774
92,448
92,197

94,000

91,305
90,534

92,000

89,237
88,998
88,518
88,135
87,752
87,369
86,986
86,602
86,219
85,836
85,453
85,070
84,687
84,304
83,920
83,537
83,154
82,771
82,388
82,005
81,622
81,238

90,000
88,000
86,000
84,000
82,000
80,000
2545

y = 2E+11e-0.006x
R² = 0.9777

2550

2555

2560

2565

ปี พ.ศ.

2570

2575

2580

2585

ภาพที่ 5.1.1 - 3 แผนภู มิ แสดงการคาดการณ์ จ านวนประชากรในอนาคต 20 ปี ข้ างหน้ า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast

120,000

การคาดการณ์จานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตคลองเตย ด้วยวิธี Exponential Forecast

116,850
113,930
111,009
y = 2E-38e0.0382x 108,089
105,168
R² = 0.9931102,248
99,327
96,407
93,486
90,566
87,645
84,725
81,804
78,884
75,963
73,043
70,123
67,202
64,282
61,361
58,445
54,409
52,092
50,662
50,272
49,760

110,000

จานวนครัวเรือน (หลัง)

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
2545

45,125
41,918
40,855
39,639
38,988
36,855
36,101
35,662
35,312

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 5.1.1 - 4 แผนภูมิแสดงการคาดการณ์จานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2562-2582)
เขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast

2585
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ตาราง 5.1.1 - 2 สรุปการคาดการณ์จานวนประชากร จานวนครัวเรือน จานวนประชากรต่อครัวเรือน
ในอนาคต 20 ปี เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast

คาดการณ์ในอนาคต 20 ปีขา้ งหน้า

ข้อมูลย้อนหลัง 15 ปี

ปี
พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582

จานวน
ประชากร
(คน)
122,919
121,504
119,909
118,412
114,694
112,906
110,481
109,001
108,066
107,221
106,233
104,211
102,945
101,543
101,244
100,667
100,092
99,517
98,942
98,367
97,792
97,217
96,642
96,067
95,492
94,917
94,342
93,767
93,192
92,617
92,042
91,467
90,892
90,317
89,742

เขตคลองเตย
จานวน
จานวน
ครัวเรือน ประชากร
(หลัง) ต่อครัวเรือน
49,166
2.50
49,491
2.46
51,027
2.35
52,403
2.26
55,187
2.08
56,332
2.00
57,872
1.91
61,452
1.77
62,642
1.73
64,083
1.67
65,006
1.63
66,481
1.57
68,641
1.50
72,180
1.41
74,741
1.35
75,766
1.33
77,583
1.29
79,401
1.25
81,218
1.22
83,036
1.18
84,853
1.15
86,671
1.12
88,488
1.09
90,306
1.06
92,123
1.04
93,941
1.01
95,759
0.99
97,576
0.96
99,394
0.94
101,211
0.92
103,029
0.89
104,846
0.87
106,664
0.85
108,481
0.83
110,299
0.81

จานวน
ประชากร
(คน)
98,564
98,096
98,496
97,794
96,880
95,661
94,482
93,461
92,774
92,448
92,197
91,305
90,534
89,237
88,998
88,518
88,135
87,752
87,369
86,986
86,602
86,219
85,836
85,453
85,070
84,687
84,304
83,920
83,537
83,154
82,771
82,388
82,005
81,622
81,238

เขตพระโขนง
จานวน
จานวน
ครัวเรือน
ประชากร
(หลัง)
ต่อครัวเรือน
35,312
2.79
35,662
2.75
36,101
2.73
36,855
2.65
38,988
2.48
39,639
2.41
40,855
2.31
41,918
2.23
45,125
2.06
49,760
1.86
50,272
1.83
50,662
1.80
52,092
1.74
54,409
1.64
58,445
1.52
61,361
1.44
64,282
1.37
67,202
1.31
70,123
1.25
73,043
1.19
75,963
1.14
78,884
1.09
81,804
1.05
84,725
1.01
87,645
0.97
90,566
0.94
93,486
0.90
96,407
0.87
99,327
0.84
102,248
0.81
105,168
0.79
108,089
0.76
111,009
0.74
113,930
0.72
116,850
0.70

รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน
จานวน
ประชากร ครัวเรือน
ประชากร
(คน)
(หลัง)
ต่อครัวเรือน
221,483
84,478
2.62
219,600
85,153
2.58
218,405
87,128
2.51
216,206
89,258
2.42
211,574
94,175
2.25
208,567
95,971
2.17
204,963
98,727
2.08
202,462 103,370
1.96
200,840 107,767
1.86
199,669 113,843
1.75
198,430 115,278
1.72
195,516 117,143
1.67
193,479 120,733
1.60
190,780 126,589
1.51
190,242 133,186
1.43
189,185 137,127
1.38
188,227 141,865
1.33
187,269 146,603
1.28
186,311 151,341
1.23
185,352 156,079
1.19
184,394 160,817
1.15
183,436 165,555
1.11
182,478 170,293
1.07
181,520 175,031
1.04
180,562 179,769
1.00
179,604 184,507
0.97
178,645 189,245
0.94
177,687 193,983
0.92
176,729 198,721
0.89
175,771 203,459
0.86
174,813 208,197
0.84
173,855 212,935
0.82
172,897 217,673
0.79
171,938 222,411
0.77
170,980 227,149
0.75
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(2) คาดการณ์ จ านวนประชากรและครั วเรือ น ปี 2582 รวมประชากรแฝง เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
จากการคาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง ดังแสดงในตาราง 5.1.1-2 เป็นเพียงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์เท่านั้น แต่ใน
สถานการณ์จริง พื้นที่ดังกล่าวมีประชากรแฝง ทั้งประชากรแฝงกลางวัน และประชากรแฝงกลางคืน
ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการแต่ไม่ได้ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ ประชากรกลุ่มนี้ส่งผลต่อการรองรับที่
อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์คาดการณ์จานวนประชากรแฝง เพื่อให้ได้
จานวนประชากรรวมทั้งหมดในอนาคต
การคาดการณ์จานวนประชากรแฝง ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ด้วยวิธี Exponential
Forecast จากสถิติความหนาแน่นประชากรแฝง กรุงเทพมหานคร (คน/ตร.กม.) ย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่
ปี พ.ศ.2558-2562 อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ดังแสดงในภาพที่ 5.1.1-5 และตาราง
5.1.1-3 ซึ่งเขตคลองเตยมีพื้นที่รวม 12.994 ตร.กม. และเขตพระโขนงมีพื้นที่รวม 13.986 ตร.กม. ทา
ให้ได้จานวนประชากรแฝงของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในอนาคต 20 ปี เมื่อรวมจานวน
ประชากรดั ง กล่ า วกั บ จานวนประชากรคาดการณ์ต ามทะเบี ย นราษฎร์ ได้ เ ป็ น จ านวนประชากร
คาดการณ์รวมทั้งหมด สาหรับวิเคราะห์ต่อไป

1600

คาดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง กรุงเทพมหานคร (คน/ตร.กม.)
ปี พ.ศ.2562-2582 ด้วยวิธี Exponential Forecast

ความหนานแนประชากรแฝง (คน/ตร.กม.)

1,513.1

1500

1,447.4

1400
1,325.1
1,308.8
1,298.0

1300

1,373.9
1,365.3
1,356.7
1,348.1
1,339.6
1,331.0
1,322.4
1,313.8
1,305.3
1,296.7
1,288.1
1,279.6
1,271.0
1,262.4
1,253.8
1,245.3
1,236.7
1,228.1
1,219.6
1,211.0

y = 5E+09e-0.006x
R² = 0.7062

1200

1100

1000
2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 5.1.1 - 5 แผนภูมคิ าดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง กรุงเทพมหานคร (คน/ตร.กม.) ปี พ.ศ.2562-2582 ด้วย
วิธี Exponential Forecast
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558-2562
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ตาราง 5.1.1 - 3 สรุปการคาดการณ์จานวนประชากรแฝง เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากการคาดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง กรุงเทพมหานคร ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

คาดการณ์ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582

ความหนาแน่นประชากรแฝง
กทม (คน/ตร.กม.)
1,513.1
1,325.1
1,298.0
1,308.8
1,447.4
1,373.9
1,365.3
1,356.7
1,348.1
1,339.6
1,331.0
1,322.4
1,313.8
1,305.3
1,296.7
1,288.1
1,279.6
1,271.0
1,262.4
1,253.8
1,245.3
1,236.7
1,228.1
1,219.6
1,211.0

จานวนประชากรแฝง (คน)
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
18,635
21,162
16,320
18,533
15,986
18,154
16,119
18,305
17,826
20,243
16,920
19,215
16,815
19,095
16,709
18,975
16,604
18,855
16,498
18,735
16,393
18,615
16,287
18,495
16,181
18,376
16,076
18,256
15,970
18,136
15,865
18,016
15,759
17,896
15,654
17,776
15,548
17,656
15,442
17,536
15,337
17,416
15,231
17,297
15,126
17,177
15,020
17,057
14,915
16,937

หมายเหตุ พื้นที่เขตคลองเตย 12.994 ตร.กม. และพื้นที่เขตพระโขนง 13.986 ตร.กม.

(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562)
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563a)

รวมจานวน
ประชากรแฝง (คน)
39,798
34,853
34,140
34,424
38,070
36,135
35,910
35,684
35,459
35,233
35,008
34,782
34,557
34,331
34,106
33,880
33,655
33,430
33,204
32,979
32,753
32,528
32,302
32,077
31,851
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ตาราง 5.1.1 - 4 สรุปการคาดการณ์จานวนประชากรรวมประชากรแฝง จานวนครัวเรือน
จานวนประชากรต่อครัวเรือน ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ด้วยวิธี Exponential Forecast

คาดการณ์ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

ปี
พ.ศ.

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582

เขตคลองเตย

เขตพระโขนง

จานวน
จานวน
ประชากร จานวน
ประชากร
รวม
ครัวเรือน
ต่อ
ประชากร
(หลัง)
ครัวเรือน
แฝง (คน)
124,868 65,006
1.92
120,531 66,481
1.81
118,931 68,641
1.73
117,662 72,180
1.63
119,070 74,741
1.59
117,587 75,766
1.55
116,907 77,583
1.51
116,226 79,401
1.46
115,545 81,218
1.42
114,865 83,036
1.38
114,184 84,853
1.35
113,504 86,671
1.31
112,823 88,488
1.28
112,143 90,306
1.24
111,462 92,123
1.21
110,782 93,941
1.18
110,101 95,759
1.15
109,420 97,576
1.12
108,740 99,394
1.09
108,059 101,211
1.07
107,379 103,029
1.04
106,698 104,846
1.02
106,018 106,664
0.99
105,337 108,481
0.97
104,657 110,299
0.95

จานวน
จานวน
ประชากร
จานวน
ประชากร
รวม
ครัวเรือน
ต่อ
ประชากร
(หลัง)
ครัวเรือน
แฝง(คน)
113,359
50,272
2.25
109,838
50,662
2.17
108,688
52,092
2.09
107,542
54,409
1.98
109,242 58,445
1.87
107,733
61,361
1.76
107,230
64,282
1.67
106,727
67,202
1.59
106,224
70,123
1.51
105,721
73,043
1.45
105,218
75,963
1.39
104,715
78,884
1.33
104,212
81,804
1.27
103,709
84,725
1.22
103,206
87,645
1.18
102,703
90,566
1.13
102,200
93,486
1.09
101,696
96,407
1.05
101,193
99,327
1.02
100,690 102,248
0.98
100,187 105,168
0.95
99,684 108,089
0.92
99,181 111,009
0.89
98,678 113,930
0.87
98,175 116,851
0.84

รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน
ประชากร จานวน
ประชากร
รวม
ครัวเรือน
ต่อ
ประชากร
(หลัง)
ครัวเรือน
แฝง(คน)
238,228 115,278
2.07
230,369 117,143
1.97
227,619 120,733
1.89
225,204 126,589
1.78
228,312 133,186
1.71
225,320 137,127
1.64
224,136 141,865
1.58
222,953 146,603
1.52
221,769 151,341
1.47
220,586 156,079
1.41
219,402 160,817
1.36
218,218 165,555
1.32
217,035 170,293
1.27
215,851 175,031
1.23
214,668 179,769
1.19
213,484 184,507
1.16
212,300 189,245
1.12
211,117 193,983
1.09
209,933 198,721
1.06
208,750 203,459
1.03
207,566 208,197
1.00
206,382 212,935
0.97
205,199 217,673
0.94
204,015 222,411
0.92
202,832 227,150
0.89
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สรุปจากตาราง 5.1.1-4 การคาดการณ์จานวนประชากรรวมประชากรแฝง จานวน
ครัวเรือน จานวนประชากรต่อครัวเรือน ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า พ.ศ.2582 ของเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง ด้วยวิธี Exponential Forecast มีจานวนประชากรรวมทั้งหมด 202,832 คน จานวน
ครัวเรือนรวมทั้งหมด 227,150 หลัง และมีจานวนประชากรต่อครัวเรือน 0.89 คน/ครัวเรือน
เขตคลองเตย มี จ านวนประชากร 104,657 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.60 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด จานวนครัวเรือน 110,299 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.56 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
ซึ่งสัดส่วนจานวนประชากรดังกล่าวสัมพันธ์กับสัดส่วนจานวนประชากรปัจจุบันปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 52.15 ของจานวนประชากรทั้งหมด
เขตพระโขนง มี จ านวนประชากร 98,175 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.40 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด จานวนครัวเรือน 116,851 หลัง คิดเป็นร้อยละ 51.44 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด
ซึ่งสัดส่วนจานวนประชากรดังกล่าวสัมพันธ์กับสัดส่วนจานวนประชากรปัจจุบันปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 47.85 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ในภาพรวมขนาดครัวเรือนในปี 2582 มีขนาดเล็กลงจากปัจจุบัน สังเกตได้จากจานวน
ประชากรต่อครัวเรือน ซึ่งมีจานวนลดลง โดยในเขตคลองเตยลดลงจาก 1.59 คน/ครัวเรือน เป็น 0.95
คน/ครัวเรือน และเขตพระโขนงลดลงจาก 1.87 คน/ต่อครัวเรือน เป็น 0.84 คน/ครัวเรือน และ
ปัจจุบันเขตคลองเตยมีขนาดครัวเรือนหนาแน่นน้อยกว่าเขตพระโขนง แต่ในอนาคตเขตคลองเตยมี
ขนาดครัวเรือนหนาแน่นมากกว่าเขตพระโขนงเล็กน้อย
(3) วิเคราะห์กลุ่มประชากรในชุมชน ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เป็นการวิเคราะห์จานวนประชากร และจานวนครัวเรือน ของกลุ่มประชากรในชุมชน
ปัจจุบันปี 2562 อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
และสานักงานเขตคลองเตย โดยเปรียบเทียบขนาดครัวเรือน ของเขตคลองเตย และเขตพระโขนง กับ
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ดังแสดงในตาราง 5.1.1-5 เปรียบเทียบกับขนาด
ครัวเรือนของกลุ่มประชากรนอกชุมชนต่อไป
(กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, 2562)
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563b)
(ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555)
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ตาราง 5.1.1 - 5 จานวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2562
เขต
คลองเตย
คลองสาน
คลองสามวา
คันนายาว
จตุจักร
จอมทอง
ดอนเมือง
ดินแดง
ดุสิต
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
บางกะปิ
บางขุนเทียน
บางเขน
บางคอแหลม
บางแค
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางรัก
บึงกุ่ม
ปทุมวัน
ประเวศ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท
พระโขนง
พระนคร
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
ยานนาวา

ชุมชน (ชุมชน)
43
42
83
42
41
50
95
23
46
43
16
29
44
42
32
29
53
77
29
49
50
36
12
48
15
38
17
44
14
29
42
20
54
64
17

ประชากร (คน)
82,189
36,040
53,548
33,920
38,656
48,479
99,775
22,862
40,719
28,595
15,245
25,434
67,911
102,938
17,363
28,312
57,852
61,677
48,884
37,904
38,358
35,604
8,598
49,905
14,752
35,144
28,866
39,593
9,905
23,469
27,857
16,422
43,922
80,382
13,797

ครอบครัว (ครอบครัว)
18,956
7,343
14,384
8,605
9,867
8,471
25,779
6,413
8,512
7,259
3,706
6,015
12,538
17,289
3,634
7,340
12,859
17,664
7,179
7,895
7,723
7,898
1,975
10,107
3,615
10,141
4,888
9,652
2,086
6,285
6,330
4,398
9,425
18,354
3,004

หลังคาเรือน (หลัง)
18,142
7,555
16,073
9,260
8,785
8,734
26,378
5,971
8,477
7,315
4,007
6,282
14,731
16,966
3,690
8,075
12,830
20,581
7,155
7,719
7,353
9,581
1,999
9,732
3,199
10,144
5,050
9,060
2,527
6,281
6,251
4,383
9,048
18,530
2,830

ที่มา : สานักงานการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปี 2562

ประชากร/ครัวเรือน
4.53
4.77
3.33
3.66
4.40
5.55
3.78
3.83
4.80
3.91
3.80
4.05
4.61
6.07
4.71
3.51
4.51
3.00
6.83
4.91
5.22
3.72
4.30
5.13
4.61
3.46
5.72
4.37
3.92
3.74
4.46
3.75
4.85
4.34
4.88
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ตาราง 5.1.1 - 5 จานวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2562 (ต่อ)
เขต
ราชเทวี
ราษฎร์บูรณะ
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
วังทองหลาง
วัฒนา
สวนหลวง
สะพานสูง
สัมพันธวงศ์
สาทร
สายไหม
หนองแขม
หนองจอก
หลักสี่
ห้วยขวาง
รวม

ชุมชน (ชุมชน)
24
27
65
36
19
16
45
29
18
26
79
74
98
81
23
2,068

ประชากร (คน)

ครอบครัว (ครอบครัว)

หลังคาเรือน (หลัง)

23,686
20,686
79,857
41,664
20,551
16,660
45,831
43,796
7,628
32,343
96,787
52,950
67,086
75,672
17,548
2,057,622

4,580
3,674
22,316
12,049
4,372
3,469
7,648
7,760
1,769
5,383
23,455
15,045
17,667
17,367
3,507
467,650

4,700
3,654
22,301
12,336
4,513
3,604
7,963
8,033
1,899
5,322
22,988
15,586
17,928
17,146
3,324
475,991

ประชากร/ครัวเรือน
5.04
5.66
3.58
3.38
4.55
4.62
5.76
5.45
4.02
6.08
4.21
3.40
3.74
4.41
5.28
4.32

ที่มา : สานักงานการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ปี 2562

จากตาราง 5.1.1-5 กลุ่มประชากรในชุมชนปัจจุบัน ปี 2562 เขตคลองเตยมีขนาด
ครั ว เรื อ น 4.53 คน/ครั ว เรื อ น เขตพระโขนงมี ข นาดครั ว เรื อ น 4.46 คน/ครั ว เรื อ น และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครทั้งหมดมีขนาดครัวเรือน 4.32 คน/ครัวเรือน แสดงถึง
ชุมชนในเขตคลองเตย และเขตพระโขนงมีความหนาแน่นของประชากรใกล้เคียงชุมชนอื่น ๆ ของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด ส่งผลต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยสาหรับขนาดครัวเรือนแต่ละกลุ่มประชากร
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(4) คาดการณ์จานวนประชากรและครัวเรือนในอนาคต ปี 2582 ของพื้นที่โครงการ
และนอกพื้นทีโ่ ครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เป็นการคาดการณ์ จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582
ของพื้นที่โครงการ โดยมีสมมติฐานว่ากลุ่มประชากรแฝง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชากรนอกชุมชน
โดยคานวณสัดส่วนจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน ของพื้นที่โครงการ จากการ
เปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (%) คูณด้วยขนาด
ครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) ของกลุ่ม ประชากรแต่ละประเภท ซึ่งอ้างอิงข้อมูลกลุ่ม ประชากรในชุมชน
ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2562 เป็นเกณฑ์ และเทียบสัดส่วนดังกล่าวกับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
เพื่อสรุปจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนทั้งหมดของพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2562 ดังแสดงใน
ตาราง 5.1.1-6
ตาราง 5.1.1 - 6 วิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือนของพื้นที่โครงการ ปัจจุบนั ปี 2562
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

จานวน
ประชากร
(คน)
63,027
164

จานวน
ครัวเรือน
(หลัง)
13,647
179

สัดส่วน
พื้นที่ดิน
ที่อยู่อาศัย (%)
98.91
1.09

ขนาดครัวเรือน
(คน/ครัวเรือน)
4.62
1.09

อัตราความหนาแน่น
สัดส่วนพื้นที่ดนิ (%) x
ขนาดครัวเรือน (คน/ครัวเรือน)
456.80
1.1881

จากตาราง 5.1.1-6 เมื่อเทียบอัตราความหนาแน่นสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัยคูณด้วยขนาดครัวเรือน ของกลุ่มประชากรในชุมชน ซึ่ งมีค่า 456.80 สามารถรองรับ
ประชากรได้รวม 63,027 คน และกลุ่มประชากรนอกชุมชนซึ่งอัตราความหนาแน่นสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยคูณด้วยขนาดครัวเรือน 1.1881 จึงสามารถรองรับจานวนประชากร
นอกชุมชนได้รวม 164 คน
จานวนครัวเรือนของกลุ่มประชากรนอกชุมชน ได้จากการคูณจานวนประชากร 164 คน
ด้วยขนาดครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) ซึ่งเลือกใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรนอกชุมชนรวมเขตคลองเตย
และเขตพระโขนง มีค่า 1.09 คน/ครัวเรือน ทาให้ได้จานวนครัวเรือน กลุ่มประชากรนอกชุมชนรวม
179 หลัง
จากจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2562 จาแนก
ตามกลุ่มประชากร จะได้สัดส่วนจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน ของกลุ่มประชากรในชุมชน
และกลุ่มประชากรนอกชุมชน เพื่อนามาใช้อ้างอิงสาหรับคาดการณ์จานวนประชากรและจานวน
ครัวเรือนในอนาคตปี 2582 ของพื้ นที่โครงการ ดังแสดงในตาราง 5.1.1-7, 5.1.1-8, 5.1.1-9 และ
5.1.1-10 ภาพที่ 5.1.1-6 และภาพที่ 5.1.1-7

หมายเหตุ

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

กลุ่มประชากร

หมายเหตุ

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

กลุ่มประชากร

เขตพระโขนง
จานวนประชากร สัดส่วน
(คน)
(%)
27,857 25.50
81,385 74.50
109,242 100.00

พื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนประชากร สัดส่วน
(คน)
(%)
63,027
99.74
164
0.26
63,191 100.00
53.07

นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนประชากร
สัดส่วน
(คน)
(%)
19,162
34.29
36,717
65.71
55,879
100.00
46.93

เขตพระโขนง
จานวนครัวเรือน สัดส่วน
(หลัง)
(%)
6,251 10.70
52,194 89.30
58,445 100.00

คือ การอ้างอิงสัดส่วนเดียวกัน

เขตคลองเตย
จานวนครัวเรือน สัดส่วน
(หลัง)
(%)
18,142
24.27
56,599
75.73
74,741 100.00

จานวนครัวเรือนปัจจุบันปี 2562
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวนครัวเรือน
สัดส่วน
(หลัง)
(%)
24,393
18.31
108,793
81.69
133,186
100.00

พื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนครัวเรือน สัดส่วน
(หลัง)
(%)
13,647
98.71
179
1.29
13,826 100.00
18.50

นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนครัวเรือน
สัดส่วน
(หลัง)
(%)
4,495
7.38
56,420
92.62
60,915
100.00
81.50

ตาราง 5.1.1 - 8 วิเคราะห์สัดส่วนจานวนครัวเรือนปัจจุบันปี 2562 จาแนกตามกลุ่มประชากร ตามแนวคิดของงานวิจัย

คือ การอ้างอิงสัดส่วนเดียวกัน

เขตคลองเตย
จานวนประชากร สัดส่วน
(คน)
(%)
82,189
69.03
36,881
30.97
119,070 100.00

จานวนประชากรปัจจุบันปี 2562
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวนประชากร
สัดส่วน
(คน)
(%)
110,046
48.20
118,266
51.80
228,312
100.00

ตาราง 5.1.1 - 7 วิเคราะห์สัดส่วนจานวนประชากรปัจจุบนั ปี 2562 จาแนกตามกลุ่มประชากร ตามแนวคิดของงานวิจัย

241

241

คือ การอ้างอิงสัดส่วนเดียวกัน

เขตคลองเตย
จานวนประชากร สัดส่วน
(คน)
(%)
72,240
69.03
32,417
30.97
104,657 100.00

หมายเหตุ

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

กลุ่มประชากร

คือ การอ้างอิงสัดส่วนเดียวกัน

เขตคลองเตย
จานวนครัวเรือน สัดส่วน
(หลัง)
(%)
26,773
24.27
83,526
75.73
110,299 100.00

คาดการณ์จานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ข้างหน้า ปี 2582
เขตพระโขนง
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นที่โครงการเขตคลองเตย
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนครัวเรือน สัดส่วน จานวนครัวเรือน
สัดส่วน
จานวนครัวเรือน สัดส่วน จานวนครัวเรือน สัดส่วน
(หลัง)
(%)
(หลัง)
(%)
(หลัง)
(%)
(หลัง)
(%)
12,498 10.70
39,271
17.29
20,139
98.71
6,634
7.38
104,353 89.30
187,879
82.71
264
1.29
83,262
92.62
116,851 100.00
227,150
100.00
20,403 100.00
89,896 100.00
18.50
81.50

ตาราง 5.1.1 - 10 วิเคราะห์สัดส่วนจานวนครัวเรือนในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร ตามแนวคิดของงานวิจัย

หมายเหตุ

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

กลุ่มประชากร

คาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต 20 ข้างหน้า ปี 2582
เขตพระโขนง
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง พื้นที่โครงการเขตคลองเตย นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
จานวนประชากร สัดส่วน จานวนประชากร
สัดส่วน
จานวนประชากร สัดส่วน จานวนประชากร สัดส่วน
(คน)
(%)
(คน)
(%)
(คน)
(%)
(คน)
(%)
25,035 25.50
97,275
47.96
55,397 99.74
16,843
34.29
73,140 74.50
105,557
52.04
144
0.26
32,273
65.71
98,175 100.00
202,832
100.00
55,541 100.00
49,116 100.00
53.07
46.93

ตาราง 5.1.1 - 9 วิเคราะห์สัดส่วนจานวนประชากรในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร ตามแนวคิดของงานวิจัย
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227,150
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ปี 2582
2
227,150
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

ปี 2562
1

24,393

108,793

133,186

227,150

พื้นที่โครงการ
ภาพที่ 5.1.1 - 7 แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนครัวเรือนปัจจุบันปี 2562 กับอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร

-
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15,000

22,500

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

เปรียบเทียบจานวนครัวเรือนปัจจุบันปี 2562 กับอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร

1
2
ปี 2582
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ภาพที่ 5.1.1 - 6 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนประชากรปัจจุบันปี 2562 กับอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร
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เปรียบเทียบจานวนประชากรปัจจุบันปี 2562 กับอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร
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ตาราง 5.1.1 - 11 วิเคราะห์ขนาดครัวเรือนปัจจุบนั ปี 2562 จาแนกตามกลุ่มประชากร
ตามแนวคิดของงานวิจัย
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

ขนาดครัวเรือนปัจจุบันปี 2562 (คน/ครัวเรือน)
รวมเขตคลองเตย
เขตคลองเตย เขตพระโขนง
พื้นที่โครงการ
และเขตพระโขนง
4.53
4.46
4.51
4.62
0.65
1.56
1.09
0.92

ตาราง 5.1.1 - 12 วิเคราะห์ขนาดครัวเรือนในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร
ตามแนวคิดของงานวิจัย
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

ขนาดครัวเรือนในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 (คน/ครัวเรือน)
รวมเขตคลองเตย
เขตคลองเตย เขตพระโขนง
พื้นที่โครงการ
และเขตพระโขนง
2.70
2.00
2.48
2.75
0.39
0.70
0.56
0.55

จากการคาดการณ์ จ านวนประชากร ในอนาคต 20 ปี ข้ า งหน้ า ปี 2582 ของพื้ น ที่
โครงการ มี จานวนประชากรรวม 55,541 คน ลดลงจากในปัจจุบันร้อยละ 12.11 แบ่งเป็น กลุ่ม
ประชากรในชุมชน 55,397 คน คิดเป็นร้อยละ 99.74 และกลุ่มประชากรนอกชุมชน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 ซึ่งเป็นการคาดการณ์โดยอ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรแต่ละกลุ่ม ของพื้นที่โครงการ
เท่ากับในปัจจุบันปี 2562
จ านวนครั ว เรื อ น ในอนาคต 20 ปี ข้ า งหน้ า ปี 2582 ของพื้ น ที่ โ ครงการ มี จ านวน
ครัวเรือนรวม 20,403 หลัง เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันร้อยละ 47.57 แบ่งเป็น กลุ่มประชากรในชุมชน
20,139 หลัง คิดเป็นร้อยละ 98.71 และกลุ่มประชากรนอกชุมชน 264 หลัง คิดเป็นร้อยละ 1.29 ซึ่ง
เป็นการคาดการณ์โดยอ้างอิงสัดส่วนจานวนครัวเรือนของประชากรแต่ละกลุ่ม ของพื้นที่โครงการ
เท่ากับในปัจจุบันปี 2562
ขนาดครัวเรือน ปัจจุบันปี 2562 กลุ่มประชากรในชุมชน มีจานวนประชากรต่อครัวเรือน
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.46-4.62 โดยภายในพื้นที่โครงการมีจานวนมากที่สุด 4.62 คน/ครัวเรือน ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับขนาดครัวเรือนของเขตคลองเตย เขตพระโขนง รวมถึงของกรุงเทพมหานครทั้งหมด
แสดงถึงกลุ่มประชากรในชุมชน มีความหนาแน่นภายในครัวเรือนมาก ในขณะที่กลุ่มประชากรนอก
ชุมชน มีจานวนประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.65-1.56 แสดงถึงมีความหนาแน่นภายใน
ครัวเรือนน้อย
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ขนาดครัวเรือน ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 พบว่ากลุ่มประชากรในชุมชน มี
จานวนประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.00-2.75 โดยภายในพื้นที่โครงการมีจานวนมากที่สุด
2.75 คน/ครัวเรือน แสดงถึงมีความหนาแน่นภายในครัวเรือนลดลงจากในปัจจุบัน และกลุ่มประชากร
นอกชุมชน มีจานวนประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.39-0.70 แสดงถึงมีความหนาแน่นภายใน
ครัวเรือนลดลงจากในปัจจุบันเช่นกัน
จากผลการคาดการณ์ จ านวนประชากร และจ านวนครั ว เรื อ น ในอนาคต แสดงถึ ง
แนวโน้มจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนสวนทางกัน โดยมีขนาดครัวเรือนเล็กลง จะเห็นได้ว่า
กลุ่มประชากรนอกชุมชน มีค่าเฉลี่ยขนาดครัวเรือน ค่อนข้างน้อยกว่าข้อเท็จจริง นั่นคือ มีค่าน้อยกว่า
1 ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ ดังกล่าวเป็นการนับรวมจานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยไม่ได้หักลบ
จานวนบ้านว่างซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัย เนื่องจากข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สถานการณ์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนของกลุ่มประชากรนอกชุมชน มี
จานวนประชากรรวมทั้ง 2 เขต 105,557 คน หากกระจายให้ประชากรกลุ่มนี้อยู่ครัวเรือนละ 1 คน
จะต้องการจานวนครัวเรือน 105,557 ครัวเรือน แต่จากการคาดการณ์มีจานวนครัวเรือนในอนาคต
รวม 187,879 ครัวเรือน จะมีจานวนครัวเรือนหรือเทียบได้เป็นหน่วยพักอาศัยเหลืออยู่ 82,322 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 43.8 ของหน่วยพักอาศัยทั้งหมด
แสดงถึงสถานการณ์มีหน่วยพักอาศัยมากเกินความต้องการของประชากรตามทะเบียน
และประชากรแฝง ซึ่งหน่วยพักอาศัย 82,322 หน่วยนี้ จะมองว่าเป็นความสามารถในการรองรับ
ประชากรในอนาคต รวมถึงประชากรแฝงได้ ส่งผลต่อการวางแผนเพิ่มจานวนหน่วยพักอาศัยใน
อนาคตของพื้นที่ โครงการ จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ ข นาดครัว เรือ นที่เหมาะสมสาหรับแต่ล ะกลุ่ ม
ประชากร เพื่อสรุปความต้องการหน่วยพักอาศัยที่เหมาะสมสัมพันธ์กับจานวนประชากรต่อไป
สรุปจานวนประชานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในอนาคต 20 ปี
พ.ศ.2582 ดังแสดงในตาราง 5.1.1-13 ส่วนจานวนประชากรของพื้นที่โครงการข้างต้นเป็นเพียงข้อมูล
สาหรับเปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากรแต่ละกลุ่ม สัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย
ของ Model 1 ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ในหัวข้อต่อไป
ตาราง 5.1.1 - 13 สรุปจานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ในอนาคต
20 ปี พ.ศ.2582 จาแนกตามกลุ่มประชากร ตามแนวคิดของงานวิจัย
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

จานวนประชากรนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง (คน)
41,878
105,413
147,291

สัดส่วน (%)
28.43
71.57
100.00
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1.2 วิ เ คราะห์ จ านวนประชากรของพื้ น ที่ โ ครงการ Model 1 ในอนาคต 20 ปี
พ.ศ.2582
ความสามารถรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ Model 1 สัมพันธ์กับจานวนที่
อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มประชากร ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนตามขนาด
ครัวเรือนที่เหมาะสม ดังแสดงในตาราง 5.1.1-14 เป็นการสรุปจานวนประชากรและครัวเรือนรวม
และได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอยู่อาศัย Model 1 ต่อไป
ตาราง 5.1.1 - 14 สรุปจานวนประชากรและจานวนที่อยูอ่ าศัย ของพื้นที่โครงการ Model 1
ลาดับที่

ที่อยู่อาศัย Model 1

1
2

ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

รวมจานวนที่อยู่อาศัย
(ครัวเรือน)
12,339
22,483
34,822

ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
(คน/ครัวเรือน)
2.75
1.09

รองรับประชากร
รวม (คน)
33,931
24,506
58,437

หมายเหตุ : ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม (คน/ครัวเรือน) อ้างอิงการวิเคราะห์ประชากรและครัวเรือนในหัวข้อ 1.3

จากตาราง 5.1.1-14 เมื่อเปรียบเทียบจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ Model 1 กับ
จานวนประชากรคาดการณ์ดังแสดงในตาราง 5.1.1-9 พบว่า Model 1 รองรับจานวนประชากรรวม
ได้มากกว่าจานวนประชากรคาดการณ์ 2,896 คน โดยเน้นรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนกลุ่มใหม่
เข้ามาเพิ่มจานวนมาก และย้ายกลุ่มประชากรในชุมชนเดิมออก ซึ่งรองรับได้เพียง 33,931 คน จาก
จานวนรวม 55,397 คน
1.3 วิเคราะห์ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมในอนาคต
กลุ่มประชากรในชุมชน กาหนดขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม 2.75 คน/ครัวเรือน โดย
อ้างอิงค่าเฉลี่ยจากจานวนประชากรต่อครัวเรือนของพื้นที่โครงการเขตคลองเตยปี 2582 ดังแสดงใน
ตาราง 5.1.1-12 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง เป็นการลดความหนาแน่น
ของขนาดครัวเรือนในปัจจุบัน เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวคิดของงานวิจัยซึ่งต้องการรองรับกลุ่มประชากร
ในชุมชนเดิมของพื้นที่โครงการทั้งหมด ควบคู่กับมีคุณภาพชีวิตที่ดใี นการอยู่อาศัย
กลุ่มประชากรนอกชุมชน กาหนดขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม 1.09 คน/ครัวเรือน อ้างอิง
ค่าเฉลี่ยจากจานวนประชากรต่อครัวเรือนรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงปี 2562 ดังแสดงใน
ตาราง 5.1.1-11 เนื่องจากรูปแบบการอยู่อาศัยของกลุ่มประชากรนอกชุมชน เช่น Condominium มี
ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยต่อหน่วย (Unit) ในอนาคตมีความใกล้เคียงกับปัจจุบัน แสดงถึงมีความสามารถใน
การรองรับประชากรต่อหน่วยที่อยู่อาศัย (Unit) ใกล้เคียงกับปัจจุบัน
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1.4 สรุปความสามารถรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของ Model 1
เป็นการสรุป ความสามารถรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของพื้นที่โครงการ
Model 1 และเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ดังแสดงในตาราง 5.1.1-15 เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1 ต่อไป
ตาราง 5.1.1 - 15 สรุปความสามารถรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของ Model 1
ลาดับ
ที่
1
2

Model 1
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมจานวนทัง้ หมด

ความสามารถรองรับจานวนประชากร (คน)
นอกพื้นที่โครงการเขต
รวมเขตคลองเตย
พื้นที่โครงการ
คลองเตยและเขตพระโขนง และเขตพระโขนง
33,931
41,878
75,809
24,506
105,413
129,919
58,437
147,291
205,728

จานวน
ครัวเรือนของ
พื้นที่โครงการ
12,339
22,483
34,822

2) การวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1
จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ จานวนประชากร
วัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ, จานวนประชากรผู้ว่างงาน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้าย
งานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด โดยกาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชน
และกลุ่ ม ประชากรนอกชุ ม ชนมี โ อกาสในการท างานในแหล่ ง งานพาณิ ช ยกรรมได้ ทุ ก ประเภท
เหมือนกัน
2.1 จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ
จานวนประชากรวัยแรงงาน หมายถึง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน
กาหนดให้สัดส่วนจานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการเท่ากับสัดส่วนจานวนประชากรวัย
แรงงานของกรุงเทพมหานคร
อ้างอิงสั ดส่ วนจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของจานวน
ประชากรกรุงเทพมหานครทั้งหมด จากสถิติ จานวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จาแนก
ตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
อ้างอิงสัดส่วนกาลังแรงงาน ร้อยละ 69.9 ของจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จากการ
สารวจภาวะการทางานของประชากรกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
พ.ศ.2563 สานักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19) จึงเลือกใช้ข้อมูลสถิติช่วงเดือนดังกล่าว เพื่อให้การคาดการณ์มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปกติของพื้นที่โครงการ
จานวนประชากรของพื้นที่โครงการ Model 1 รวม 58,437 คน จะมีจานวนประชากร
วัยแรงงานของพื้นที่โครงการรวม 35,230 คน
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2.2 จานวนประชากรผู้ว่างงานนอกพื้นทีโ่ ครงการ
อ้างอิงสัดส่วนจานวนประชากรผู้ว่างงาน จากอัตราการว่างงาน 0.9 จากการสารวจ
ภาวะการท างานของประชากรกรุ ง เทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 เดื อ นมกราคม - เดื อ นมี น าคม
พ.ศ.2563 สานักงานสถิติแห่งชาติ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2563c)
อัตราการว่างงาน = จานวนผู้ว่างงาน x 100
จานวนประชากรวัยทางาน
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีจานวนประชากรรวม 147,291 คน
คิดเป็นจานวนประชากรวัยแรงงาน 88,799 คน ดังนั้นจะมีจานวนประชากรผู้ว่างงานรวม 799 คน
2.3 จานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการ
อ้ า งอิ ง ผลการศึ ก ษาของ Qualtrics ผู้ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประสบการณ์ ข อง
อเมริกา เรื่อง แนวโน้มประสบการณ์ของพนักงานในปี 2563 พบว่าบริษัทในประเทศไทยมีจานวน
พนักงานลาออก และจานวนพนักงานที่มองหางานใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อทางานกับบริษัทเป็น
ระยะเวลา 2 ปี
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีจานวนประชากรวัย แรงงานรวม
88,799 คน ดังนั้นจะมีจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานรวม 14,207 คน
ตาราง 5.1.1 - 16 สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1
จานวนประชากร Model 1
จานวนประชากรทั้งหมด
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 86.25 ของจานวนประชากรทั้งหมด)
จานวนประชากรวัยแรงงาน
(ร้อยละ 69.9 ของจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)
จานวนประชากรผู้ว่างงาน
(ร้อยละ 0.9 ของจานวนประชากรวัยแรงงาน)
จานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงาน
(ร้อยละ 16 ของจานวนประชากรวัยแรงงาน)
รวมพื้นที่โครงการต้องการรองรับทั้งหมด (คน)

พื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
(คน)
และเขตพระโขนง (คน)
58,437
147,291
50,401
127,038

รวมเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง (คน)
205,728
177,439

35,230

88,799

124,029

-

799

799

-

14,207

14,207

35,230

15,006

50,236

จากตาราง 5.1.1-16 สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ Model 1 รวม
50,236 คน ประกอบด้วย จานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ 35,230 คน จานวน
ประชากรผู้ว่างงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 799 คน และจานวน
ประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 14,207 คน
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5.1.2 สรุปผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 ตามแนวคิดของงานวิจัย
เป็นการแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จานวนรวม 18
Zone ให้เป็นผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่
5.1.2-1 และภาพที่ 5.1.2-2 มีรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่แต่ละ Zone ดังแสดงในตาราง 5.1.2-1

ภาพที่ 5.1.2 - 1 ผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.2 - 2 ผัง Zone ภายในพื้นที่โครงการ 18 Zone ตามผังแม่บทโครงการของการการท่าเรือในอนาคต

Retail Mixed-use Zone
Creative Zone
Waterfront Zone
Residential Zone
Office Zone
Smart Community
Business Zone
Mice Zone
G Zone
A1 Zone
A3 Zone
X1 Zone
G2 Zone
C3-3 Zone
กรมศุลกากร
B1 Zone (Smart Port)
B2 Zone
X2 Zone (พื้นที่ ปตท.เช่าใช้)
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
129,651
123,262
175,832
171,575
200,673
116,879
172,991
147,143
106,683
29,500
39,190
185,741
91,856
57,503
84,199
512,516
339,752
192,709
2,877,655

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
85,391
55,966
145,068
139,265
94,207
57,704
41,107
80,916
55,275
13,293
27,554
45,141
79,114
25,180
55,699
157,375
100,585
147,352
1,406,192

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)
883,198
1,937,124
69,230
1,712,750
1,331,941
1,047,251
1,020,922
875,224
263,891
320,154
58,702
140,600
28,687
105,333
113,771
356,080
248,193
72,944
10,585,994

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่พัฒนา

ลาดับที่

พื้นที่อาคารคลุมดิน
(ตร.ม.)
44,260
67,297
30,764
32,310
106,465
59,176
57,049
66,227
51,408
16,207
11,636
140,600
12,742
32,323
28,500
355,141
239,167
45,357
1,396,628
6.81
15.72
0.39
9.98
6.64
8.96
5.90
5.95
2.47
10.85
1.50
0.76
0.31
1.83
1.35
0.69
0.73
0.38
3.68

FAR
65.86
45.40
82.50
81.17
46.95
49.37
23.76
54.99
51.81
45.06
70.31
24.30
86.13
43.79
66.15
30.71
29.61
76.46
48.87

OSP

ตาราง 5.1.2 - 1 สรุปรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละ Zone
405,829
828,133
34,998
872,787
530,379
685,933
421,650
523,406
158,883
139,002
28,687
101,232
13,372
1,416
4,745,709

พื้นที่ขาย (NFA)

Building
Efficiency
45.95%
42.75%
50.55%
50.96%
39.82%
65.50%
38.48%
60.00%
60.21%
43.42%
48.87%
72.00%
46.61%
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
44.83%
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จากตาราง 5.1.2-1 สรุปรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละ Zone มีการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น รวม 2,877,655 ตารางเมตร ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น รวม
2,996,471 ตารางเมตร ผลต่างดังกล่าวคิดเป็น 118,816 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.96 ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันทั้ งหมด เนื่องจากแผนการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือไม่ครอบคลุมการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ปั จ จุ บั น ทั้ ง หมด ดั ง แสดงในภาพที่ 5.1.2-3 ได้ แ ก่ บริ เ วณ Zone A, Zone B,
Zone O และ Zone D นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ Circulation ภายในพื้นที่โครงการที่เพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่งผลต่างของพื้นที่ดังกล่าวไม่มีผลต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบในรูปแบบสัดส่วนร้อยละ จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 5.1.2 - 3 ขอบเขตผังแม่บทโครงการในอนาคตเปรียบเทียบกับขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน

โดยมีขั้นตอนการแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย
- การระบุ ต าแหน่ ง อาคารในผั ง แม่ บ ทโครงการ สั ม พั น ธ์ กั บ รายละเอี ย ดโครงการ
ประกอบด้วย ชื่ออาคาร จานวนชั้น ความสูงอาคาร ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน ขนาดพื้นที่ใช้
สอย และแบ่งแปลงที่ดินในแต่ละ Zone เป็นแปลงย่อย
- พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกรายแปลง จากขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร
ซึ่งจัดกลุ่มกิจกรรมการใช้ประโยชน์อาคาร สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย
และพิจารณาผลรวมขนาดพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์อาคารประเภทเดียวกันมากกว่า 80% เมื่อ
ไม่รวมส่วน Service ได้แก่ ที่จอดรถ ทางสัญจรและงานระบบ จัดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
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นั้น หากมีประเภทการใช้ประโยชน์อาคารมากกว่า 1 ประเภท และมีสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกัน
กาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการแบ่งสัดส่วนที่ดินเป็นแปลงที่ดินย่อย จากการเทียบ
สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน
1) รายละเอียดการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวนรวม 18 Zone
การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ทั้ ง หมด 18 Zone รวมถึ ง ผั ง
เปรียบเทียบความหนาแน่น ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในรูปแบบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP
(Open Space Percentage) มีรายละเอียดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังแสดงในภาพที่
5.1.2-4 ภาพที่ 5.1.2-5 ภาพที่ 5.1.2-6 ตามลาดับ โดยได้แสดงผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จานวนรวม 18 Zone ไว้ในภาคผนวกแนบท้าย (ภาคผนวก ข ข.1)
1.1 ส่วนที่ 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการแต่ละ Zone จาแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย

ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
หมายเลขแปลงที่ดิน

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผังเปรียบเทียบความหนาแน่น

ภาพที่ 5.1.2 - 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 พื้นที่ Retail Mixed use Zone

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) ผังแม่บทโครงการของแต่ละ Zone อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม
2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
(2) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาแนกสีตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของ
งานวิจัย ซึ่งกาหนดหมายเลขแปลงที่ดิน เช่น 1.1, 1.2 สัมพันธ์กับตารางพิจารณาประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ 2 และสัมพันธ์กับตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ 3
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(3) ผั ง เปรี ย บเที ย บความหนาแน่ น ในรู ป แบบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP
(Open Space Percentage) อ้างอิงข้อมูลจากตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในส่วนที่ 3 และได้
กล่าวถึงเกณฑ์การเปรียบเทียบความหนาแน่นในหัวข้อถัดไป
1.2 ส่วนที่ 2 ตารางพิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
หมายเลขแปลงที่ดิน

ชื่ออาคาร

จาแนกประเภท
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน

สรุปประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภาพที่ 5.1.2 - 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 พื้นที่ Retail Mixed use Zone

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) Column “การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดงานวิจัย ” เป็นการจัดกลุ่มรายละเอียด
กิ จ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ อ าคารของผั ง แม่บ ทโครงการ และไฮไลต์ สีเ พื่ อจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย
(2) Column “ พื้นที่ใช้สอยอาคาร (ตร.ม.) ” เป็นการแจกแจงขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร
ของแต่ละอาคาร กาหนดชื่ออาคาร เช่น C2-1.1, C2-1.2 อ้างอิงตามผังแม่บทโครงการ และกาหนด
หมายเลขแปลงที่ดิน เช่น 1.1, 1.2 บริเวณแถบด้านบนชื่ออาคาร สัมพันธ์กับหมายเลขแปลงที่ดินใน
ส่วนที่ 1 และสัมพันธ์กับตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ 3
(3) การพิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากผลรวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร
ประเภทเดียวกัน ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด ไม่รวมส่วน Service ได้แก่ ที่จอดรถ ทางสัญจรและงานระบบ
โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด ไม่รวมส่วน Service แล้วต้องมากกว่า
80% ดังแสดงใน Row “พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service” และ Row “คิด
เป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน” จากนั้นจึงไฮไลต์สี เพื่อสรุปประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
แนวคิดของงานวิจัย จาแนกรายแปลง
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1.3 ส่วนที่ 3 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร

ข้อมูลเปรียบเทียบความหนาแน่น

หมายเลขแปลง
ที่ดิน

ภาพที่ 5.1.2 - 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 พื้นที่ Retail Mixed use Zone

ส่วนที่ 3 เป็นการสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ Zone จาแนกตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย รายแปลงตามหมายเลขแปลงที่ดิน ซึ่งจาแนกประเภทและ
ไฮไลต์สีไว้ในส่วนที่ 2 ตามลาดับ รวมทั้งแสดงข้อมูลอาคาร ประกอบด้วย จานวนชั้น และความสูง
อาคาร พื้นที่ดิน พื้นที่ว่าง พื้นที่ใช้สอยรวม พื้นที่อาคารคลุมดิน อ้างอิงตามผังแม่บทโครงการ เพื่อ
คานวณเปรียบเทียบความหนาแน่นในรูปแบบ FAR และ OSP รายแปลง และแสดงตาแหน่งที่ตั้งตาม
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังเปรียบเทียบความหนาแน่นในส่วนที่ 1
2) เกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบความหนาแน่น
ประกอบด้วย FAR (Floor Area Ratio) และ OSP (Open Space Percentage) ในส่วน
นี้เป็นการอธิบายวิธีกาหนดเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสมสัมพันธ์กับข้อมูล FAR ผังแม่บทโครงการ ส่วน
OSP เป็นการเปรียบเทียบความหนาแน่นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้กล่าวถึงไว้แล้วในบทที่ 3 (3.1.2)
2.1 เกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)
เกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) มีที่มาจากการศึกษาข้อมูลสถิติ FAR จาแนกรายแปลง
ทุกแปลงของผังแม่บทโครงการ และวิเคราะห์ช่วงเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสมสาหรับผังแม่บทโครงการ
จากการพิจารณากราฟ Histogram ของชุดข้อมูล เปรียบเทียบการแบ่งช่วงข้อมูลแบบ Natural
Breaks และ Equal Interval ดังแสดงการวิเคราะห์ไว้ในภาคผนวกแนบท้าย (ภาคผนวก ข ข.2)
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พบว่าวิธีกาหนดช่วงเกณฑ์แบบ Natural Breaks คือ ในแต่ละช่วงเกณฑ์ไม่จาเป็นต้องมี
ผลต่างของช่วงข้อมูลที่เท่ากัน เหมาะสมสาหรับชุดข้อมูลของผังแม่บทโครงการ โดยแบ่งจานวนช่วง
เกณฑ์เป็น 5 ระดับก็เพียงพอและครอบคลุมสาหรับชุดข้อมูลทั้งหมด
อ้างอิงตัวเลขช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสม สาหรับการกาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดั บ จาก
ข้อกาหนด FAR สูงสุดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความหนาแน่นที่เหมาะสมสาหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ดังแสดงในตาราง 5.1.2-2
ตาราง 5.1.2 - 2 เปรียบเทียบระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ แต่ละประเภท จากข้อกาหนด
FAR สูงสุด ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
สัญลักษณ์สี

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามร่างกฎกระทรวง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
พาณิชยกรรม
ไม่กาหนด

ช่วงระดับ
เกณฑ์ FAR
0-3
3 - 5.5
5.5 - 8
8 - 10
มากกว่า 10

เปรียบเทียบระดับความหนาแน่น
สาหรับการวิเคราะห์
ระดับความหนาแน่นน้อย
ระดับความหนาแน่นปานกลาง
ระดับความหนาแน่นมาก
ระดับความหนาแน่นสูงสุดตามข้อกาหนด
ระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด

ที่มา : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ภาพที่ 5.1.2 - 7 ช่วงระดับเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม.
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จากตาราง 5.1.2-2 กาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0–3, 3–5.5, 5.5-8,
8-10 และมากกว่า 10 ซึ่งมีกราฟ Histogram และผังแสดงระดับความหนาแน่น ดังแสดงในภาพที่
5.1.2-7 แสดงให้เห็นว่าการกาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งอ้างอิงจากข้อกาหนด FAR สูงสุด
ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลได้
ละเอียด และครอบคลุม จึงสรุปช่วงระดับเกณฑ์ FAR แบ่งเป็น 5 ระดับดังกล่าว เป็นช่วงเกณฑ์ที่
เหมาะสม ดังแสดงในตาราง 5.1.2-3
ตาราง 5.1.2 - 3 สรุปเกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบความหนาแน่นผังแม่บทโครงการ
FAR (Floor Area Ratio)
0-3
3 - 5.5
5.5 – 8
8 - 10
มากกว่า 10

OSP (Open Space Percentage)
น้อยกว่า 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
มากกว่า 80%

3) ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของ
งานวิจัย ดังภาพที่ 5.1.2-8

ภาพที่ 5.1.2 - 8 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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5.1.3 ศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
ของ Model 1
เป็นการศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
ของ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ภายในพื้นที่โครงการ และเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวจากปัจจุบันปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่
โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
1) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้
สอยของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563 จาแนกประเภทตามแนวคิดของ
งานวิจัย
โดยสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ Zone ของ Model 1 จาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย ดังแสดงในตาราง 5.1.3-1 สรุปสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยแต่ละ Zone ของ Model 1
ดังแสดงในตาราง 5.1.3-2 และเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยกับ
ปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.1.3-3

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1 พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2 พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ Zone (ตร.ม.)
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ Zone (%)

ที่

1.Retail Mixed use Zone

129,651
4.51

22,951

106,700

2.Creative Zone

123,262
4.28

18,069

105,193

3.Waterfront Zone
175,832
6.11

99,011

76,821

4.Residential Zone
171,575
5.96

169,408

2,167

5.Office Zone
200,673
6.97

200,673

6.Smart Community
116,879
4.06

88,804
15,015

13,061

7.Business Zone
172,991
6.01

74,835

98,156

8.Mice Zone
147,143
5.11

147,143

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)

9.G Zone
106,683
3.71

44,886

29,965

9,795

22,037

29,500
1.03

4,645

24,855

11.A3 Zone
39,190
1.36

5,052
15,134

19,005

12.X1 Zone
185,741
6.45

185,741

13.G2 Zone
91,856
3.19

50,341

41,515

14.C3-3 Zone
57,503
2.00

57,503

15.กรมศุลกากร
84,199
2.93

84,199

16.B1 Zone (Smart Port)
512,516
17.81

4,854

502,140
5,522

17.B2 Zone
339,752
11.81

436

9,416

329,900

192,709
6.70

13,091

179,618

18.X2 Zone

119,721
798,198
2,877,655
100.00

329,271
349,206

854,499
854,499

1,017,781
27,559
179,618
1,224,958

รวม
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

ตาราง 5.1.3 - 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย

10.A1 Zone

4.16
27.74
100.00

11.44
12.14

29.69
0.00
29.69

35.37
0.96
6.24
42.57

สัดส่วน
(%)

258

258

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอยในแต่ละ Zone (ตร.ม.)
สัดส่วนพืน้ ทีใ่ ช้สอยในแต่ละ Zone (%)

1
1.1
1.2
1.3

ที่

1.Retail Mixed use Zone

883,198
8.34

207,665

675,533

2.Creative Zone

1,937,124
18.30

114,620

1,822,504

3.Waterfront Zone
69,230
0.65

14,072

55,158

4.Residential Zone
1,712,750
16.18

1,706,250

6,500

5.Office Zone
1,331,941
12.58

1,331,941

6.Smart Community
1,047,251
9.89

961,545
13,097

72,609

7.Business Zone
1,020,922
9.64

1,020,922

พื้นที่ใช้สอยรวม (ตร.ม.)

8.Mice Zone
875,224
8.27

875,224

9.G Zone
263,891
2.49

102,404

73,600

59,156

28,731

320,154
3.02

24,310

295,844

11.A3 Zone
58,702
0.55

11,996
19,340

27,366

12.X1 Zone
140,600
1.33

140,600

13.G2 Zone
28,687
0.27

19,444

9,243

14.C3-3 Zone
105,333
1.00

105,333

15.กรมศุลกากร
113,771
1.07

113,771

16.B1 Zone (Smart Port)
356,080
3.36

2,230

351,498
2,352

17.B2 Zone
248,193
2.34

76

1,416

246,700

72,944
0.69

8,097

64,847

18.X2 Zone

ตาราง 5.1.3 - 2 สัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอยของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย

10.A1 Zone

102,404
3,497,850
10,585,994
100.00

2,969,153
426,293

6,253,416
6,253,416

738,798
31,083
64,847
834,728

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

259

259

0.97
33.05
100.00

28.05
4.03

59.07
0.00
59.07

6.98
0.29
0.61
7.88

สัดส่วน
(%)

3.3

3
3.1
3.2

2
2.1
2.2

1
1.1
1.2
1.3

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

22.24
8.92

1.64
5.19
6.83

40.85
4.34
10.45
55.64

191,006
6.37
1,124,470 37.53
2,996,471 100.00

666,460
267,004

49,146
155,523
204,669

1,223,955
130,113
313,264
1,667,332

35,542
1,094,325
2,357,871

754,109
304,674

52,004
196,785
248,789

773,526
115,456
125,775
1,014,757

329,271
349,206

854,499
854,499

11.44
12.14

29.69
0.00
29.69

2,969,153
426,293

6,253,416
6,253,416

738,798
31,083
64,847
834,728

1.51
119,721
4.16
102,404
46.41 798,198 27.74 3,497,850
100.00 2,877,655 100.00 10,585,994

31.98
12.92

2.20
8.35
10.55

35.37
0.96
6.24
42.57

0.97
33.05
100.00

28.05
4.03

59.07
0.00
59.07

6.98
0.29
0.61
7.88

ผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

32.81 1,017,781
4.90
27,559
5.33
179,618
43.04 1,224,958

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

-2.38
-10.89

-11.25
+2.74

+26.88
-5.19
+21.69

-6.88
-3.42
-4.46
-14.76

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
พื้นที่ดินจากปัจจุบัน (%)

ตาราง 5.1.3 - 3 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นทีใ่ ช้สอยปัจจุบนั ปี 2563 กับผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามแนวคิดของงานวิจัย

260

260

261
(1) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการ
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
45.00

Model 1

ปัจจุบนั ปี 2563

40.85

40.00
35.37

37.53

35.00

ั ปี
6.83ปัจจุบน

29.69

30.00
25.00

29.69

Model 1

2563

22.24

Model 1

ปัจจุบนั ปี 2563

20.00
15.00
10.00
4.34
0.96

12.14

11.44

10.45

5.00

27.74 42.57
55.64

8.92

6.24

5.19
1.64

ปัจจุบนั ปี 2563

6.37

Model 4.16
1

0.00

0.00

สัญลักษณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.3 - 1 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

จากตาราง 5.1.3-1 ตาราง 5.1.3-3 และภาพที่ 5.1.3-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของพื้นที่โครงการ Model 1 มีพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
มากที่สุด ร้อยละ 42.57 รองลงมา คือ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ร้อยละ 29.69 ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่
ส่วนชุมชนเมือง ร้อยละ 27.74
โดยมี ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ พื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 35.37 รองลงมา คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับ
ย่าน คิดเป็นร้อยละ 29.69 และสาธารณูปโภค สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ 12.14 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่โครงการ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 21.69 โดยปรับลดพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้า
ทางน้าและโลจิสติกส์ ในสัดส่วนร้อยละ 14.76 และปรับลดพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ในสัดส่วนร้อยละ
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10.89 ส่งผลต่อภาพรวมบทบาทของพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นรองรับการเป็นศูนย์
พาณิชยกรรมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันการท่าเรือแห่งประเทศไทยยังคงต้องการขนส่งสินค้าทางน้าได้
ในปริ ม าณไม่ น้ อ ยกว่ า เดิ ม ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การภายในพื้ น ที่ ส่ ว นขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าและ
โลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งบนพื้นที่จากัด ซึ่งจะวิเคราะห์ในรายละเอียดพื้นที่ ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ต่อไป
สัมพันธ์กับการพัฒนาพื้นที่ตามข้อกาหนดโซนสี ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งกาหนดสัดส่วนพื้นที่สีแดง ประเภทพาณิชยกรรมบริเวณพื้นที่โครงการ
เพิ่มขึ้นจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โดยกาหนดเป็นประเภท
พ.5 (พ.5-31, พ.5-36, พ.5-37) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง
เพื่ อ รองรั บ การประกอบกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ การค้ า การบริ ก าร และนั น ทนาการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนโดยทั่วไป ประกอบกับการปรับลดพื้นที่สีน้าเงิน ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (ส.-70) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ในปัจจุบัน สัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของผังแม่บทโครงการในภาพรวมจึงสัมพันธ์กับการพัฒนาตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เมื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันปี 2563 คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.88 แสดงถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทของพื้นที่โครงการซึ่งจากเดิมเน้น
รองรับศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน เป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านแทน โดยมี
ศูนย์กลางหลัก 2 แห่ง อยู่ใจกลางพื้นที่โครงการบริเวณ Retail Mixed use Zone, Creative Zone,
Business Zone, Mice Zone, Waterfront Zone และศูนย์กลางอีกแห่งบริเวณจุดตัดถนนพระราม
ที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก บริเวณ Office Zone สังเกตได้จากการที่ไม่มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
ชุมชนในผังแม่บทโครงการ รูปแบบกิจกรรมพาณิชยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงอาจจะไม่เหมาะสมต่อ
วิถีชีวติ ของผู้อยู่อาศัยเดิม
ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.74 ขัดแย้งกับการลดสัดส่วนที่อยู่อาศัย แสดงถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการดังกล่าว ไม่ได้
ทาหน้าที่สนับสนุนพื้นที่ส่วนชุมชนเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ทาหน้าที่ เป็นส่วนสนับสนุนพื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรมด้วย โดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณ Creative Zone, Waterfront Zone, A1 Zone,
A3 Zone, G2 Zone, C3-3 Zone และกรมศุลกากรเดิม
การใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีสัดส่วนลดลงมากที่สุดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันปี
2563 คือ ที่อยู่อาศัย ลดลงร้อยละ 11.25 ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่อยู่อาศัยดังกล่าว เปรียบเทียบกับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
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เนื่องจากผังแม่บทโครงการมีช่วงเกณฑ์ FAR สูงกว่าช่วงเกณฑ์ FAR ของ Existing แสดงถึงเน้นการ
พัฒนารองรับทางตั้ง มากกว่าการพัฒนาตามแนวราบ ส่งผลต่อจานวน Unit ที่อยู่อาศัย และรูปแบบที่
อยู่อาศัย ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีศูนย์กลางหลัก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ
Smart Community ซึ่งเน้นรองรับกลุ่มประชากรในพื้นที่เดิม และบริเวณ Residential Zone ซึ่ง
เน้นรองรับกลุ่มประชากรใหม่เข้ามาในพื้นที่โครงการ
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 4.46 ส่งผลดีต่อพื้นที่
ส่วนชุม ชนเมื องและพื้นที่ ส่วนพาณิชยกรรม แต่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางโลจิสติกส์
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในส่วนสนับสนุนของกระบวนการทางโลจิสติกส์ และการท่าเรือฯ
ยังคงต้องการขนส่งสินค้าทางน้าได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าเดิม โดยส่วนที่คงเหลืออยู่ในบริเวณ X2
Zone เป็นพื้นที่ ปตท. เช่าใช้ และเป็นพื้นที่รองรับสาหรับการพัฒนาในอนาคตตามผังแม่บทโครงการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 2.38 ส่งผลต่อความ
เพียงพอ และประสิ ทธิภาพในการให้บริการลดลง เป็นการเพิ่มภาระให้กับเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ

เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
7,000,000

6,253,416

6,000,000
5,000,000
4,000,000

2,969,153

3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

773,526
738,798

115,456 125,775
31,083
64,847 52,004

196,785-

754,109

426,293
304,674

102,404
35,542

พื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ใช้สอย Model 1

ภาพที่ 5.1.3 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
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จากตาราง 5.1.3-2 ตาราง 5.1.3-3 และภาพที่ 5.1.3-2 สรุปภาพรวมสัดส่วนพื้นที่ใช้
สอยของผังแม่บทโครงการ 3 ส่วนหลัก มีสัดส่วนพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 59.07
รองลงมาคือพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ร้อยละ 33.05 และน้อยที่สุด คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิสติกส์ ร้อยละ 7.88
เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัยของ Model 1 กับ
ปัจจุบันปี 2563 พบว่ามีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 6,201,413
ตร.ม. รองลงมาคือ ที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 2,215,044 ตร.ม. รวมถึงมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ศู น ย์ ก ลางด้ า นนั น ทนาการและการกี ฬ าเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ล ดพื้ น ที่ ส่ ว นขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าและ
โลจิสติกส์ลงรวม 180,029 ตร.ม. และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ลดลง 196,785 ตร.ม. แสดงถึง
บทบาทของพื้นทีโ่ ครงการเปลี่ยนแปลงไป เน้นรองรับศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านเป็น
หลัก รวมถึงเพิ่มความสามารถในรองรับพื้นที่ใช้สอยจานวนมากจากปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบ
ความหนาแน่ นสู ง สั ง เกตได้ จ ากมี พื้น ที่ใช้ สอยมากกว่ า ขนาดพื้น ที่ดิ นหลายเท่า โดยเฉพาะศูนย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน และที่อยู่อาศัย
2) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ที่ดินรวมเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนงของ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563
เป็นการสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดงานวิจัย จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ
ของ Model 1 เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.1.3-4 และ
ภาพที่ 5.1.3-3
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ตาราง 5.1.3 - 4 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
ลาดับ
ที่

ปัจจุบนั ปี 2563
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

Model 1
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

1,223,955
130,113
2,495,427
3,849,495

5.77
0.61
11.75
18.13

1,017,781
27,559
2,361,781
3,407,121

4.82
0.13
11.19
16.14

-0.97
-0.48
-0.63
-2.08

1,534,632
964,084
2,498,716

7.23
4.54
11.77

2,339,985
808,561
3,148,546

11.08
3.83
14.91

+3.79
-0.73
+3.06

11,454,071 53.95 11,116,882
1,592,907
7.50 1,675,109
1,835,249
8.65 1,763,964
14,882,227 70.10 14,555,955
21,230,438 100.00 21,111,622

52.66
7.93
8.36
68.95
100.00

-1.59
+0.39
-0.34
-1.54

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1 พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2 พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

การ
เปลี่ยนแปลง
สัดส่วน (%)

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
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20.00
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11.75 11.19
5.77 4.82

0.61 0.13

11.08
7.23
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7.50 7.93

8.65 8.36

0.00

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.3 - 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบันปี 2563
กับ Model 1
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จากตาราง 5.1.3-4 และภาพที่ 5.1.3-3 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในพื้นที่โครงการซึ่งส่งผลให้ภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง โดยยังคงมีบทบาทหลักเป็นที่อยู่อาศัย สังเกตจากมีสัดส่วนที่อยู่อาศัยมาก
ที่สุด และลดลงจากปัจจุบันร้อยละ 1.59 ซึ่งจะวิเคราะห์ประกอบกับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
ที่ดินของพื้นที่โครงการต่อไป
ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นศู น ย์ ก ลางด้ า นนั น ทนาการและการกี ฬ าภายในพื้ น ที่
โครงการที่ลดลง ส่งผลต่อความเพียงพอและประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
5.1.4 ศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1
เป็นการศึกษาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1 เปรียบเทียบกับความ
หนาแน่ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ปั จ จุ บั น ปี 2563 ในรู ป แบบ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP
(Open Space Percentage)
1) วิเคราะห์ FAR (Floor Area Ratio) ตามเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม

ภาพที่ 5.1.4 - 1 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) ตาม
เกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม

8

1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3 - 5.5
5.5 - 8
หนาแน่น
หนาแน่นมาก
ปานกลาง
พื้นที่
พื้นที่
%
%
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
75,899 8.9 358,313 41.9
15,744 4.8 79,679 24.2
43,674 12.5
-

96,867 80.9 22,854 19.1
1,976,321 68.67 158,171 5.50 437,992 15.22

พื้นที่
%
(ตร.ม.)
1,017,781 100.0
27,559 100.0
179,618 100.0
262,815 30.8
92,003 27.9
299,679 85.8

หนาแน่นน้อย

0-3

42,005

1,017,781
27,559
179,618
854,499
329,271
349,206

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

119,721
9.15 2,877,655

มากกว่า 10
หนาแน่น
เกินข้อกาหนด
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
130,402
15.3
132,764
40.3
-

1.46 263,166

8 - 10
หนาแน่นสูงสุด
ตามข้อกาหนด
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
27,071
3.2
9,081
2.8
5,853
1.7

ตาราง 5.1.4 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนกตามระดับความหนาแน่น
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)

100
100

100
100
100
100
100
100

สัดส่วนรวม
(%)
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เปรียบเทียบระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
ตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

120.00
99.83
100.00
80.00

68.67

60.00

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

40.00

15.22

20.00
0.07

5.50

9.15

-

-

1.46

0.10

1
0-3
หนาแน่นน้อย

2
3-5.5
หนาแน่น
ปานกลาง

3
5.5-8

4
5 า 10
มากกว่
8-10
หนาแน่
นสูงปสุระโยชน์
ด ที่ดินหนาแน่
การใช้
ปัจจุบันนปีเกิน2563
ข้อกาหนด
ตามข้การใช้
อกาหนด
ประโยชน์ที่ดิน Model 1

หนาแน่นมาก

5.5-8ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1 ตามเกณฑ์ FAR
ภาพที่ 5.1.4 - 2 เปรียบเทียบระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
หนาแน่นมาก
3-5.5
(Floor Area Ratio)0-3

หนาแน่น
ปานกลาง
5.5-8 น
(1) เปรี ย บเที ย บภาพรวมความหนาแน่

หนาแน่นน้อย

โครงการ

หนาแน่นมาก

3-5.5

FAR

มากกว่า 10
หนาแน่
การใช้
ระโยชน์ที่ดินทปัจี่ ดจุิ น
บันนของพื
ปีเกิน2563้ น ที่
8-10ปประโยชน์
การใช้
ข้อกาหนด

การใช้
หนาแน่
นสูงปสุระโยชน์
ด ที่ดิน Model 1
ตามข้อกาหนด

จากภาพที
และตาราง
5.1.4-15.5-8ภาพรวมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
0-3 ่ 5.1.4-1หนาแน่
น
หนาแน่นน้อยมีสัดส่วนจากมากไปน้
ปานกลาง
นมาก
ของผังแม่บทโครงการ
อย หนาแน่
คือ ระดั
บความหนาแน่นน้อย (FARมากกว่
0-3)า 10มากที่สุด
หนาแน่นเกิน
ร้อยละ 68.67 รองลงมา คือ ระดับความหนาแน่นมาก (FAR 5.5-8) ร้อยละ 15.22,
ระดับความ
ข้อกาหนด
3-5.5
8-10
หนาแน่นเกินข้อกาหนด (FAR มากกว่
า 10) ร้อยละ 9.15, ระดับความหนาแน่
นปานกลาง (FAR
หนาแน่
น
หนาแน่
น
สู
ง
สุ
ด
0-3
3-5.5) ร้ อ ยละ 5.50
และระดัปานกลาง
บ ความหนาแน่ น สู ง สุ ด ตามข้ อ ก าหนด
(FAR 8-10) ร้ อ ยละ 1.46
ตามข้อกาหนด
หนาแน่นน้อย
ตามลาดับ
มากกว่า 10
หนาแน่
น
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปีนเกิ2563
ดัง
ข้อกาหนด
แสดงในภาพที่ 4.6.1-3 ตาราง 4.6.1-2 และภาพที่ 5.1.4-2 พบว่ามีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR
0-3) สัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 99.83 และมีระดับความหนาแน่นเกิน8-10
ข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10)
หนาแน่นสูงสุด
ร้อยละ 0.10 และระดับระดับความหนาแน่นปานกลาง (FAR 3-5.5)
ยละ 0.07 ตามลาดับ โดยมี
ตามข้ร้ออกาหนด
ค่า FAR ส่วนใหญ่ไม่เกิน 2.0 แสดงถึงปัจจุบันเป็นการพัฒนาแบบหนาแน่นน้อย และ Model 1 มีการ
พัฒนาแบบความหนาแน่นสูงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน โดยมีการกระจายระดับความหนาแน่นทุกช่วงระดับ
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(2) เปรียบเทียบความหนาแน่น FAR การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของพื้นที่
โครงการ
- ประเภทที่มีระดับความหนาแน่น FAR ของ Model 1 ใกล้เคียงปัจจุบันปี 2563
ได้แก่ พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งปัจจุบันมีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR
0-3) ร้อยละ 99.8 ระดับความหนาแน่น ปานกลาง (FAR 3-5.5) ร้อยละ 0.2 และ Model 1 มีระดับ
ความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) ทั้งหมด แสดงถึงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัมพันธ์กับ
รูปแบบกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า ซึ่งเน้นพื้นที่ลานกองเก็บสินค้า และท่าบริการตู้สินค้าเป็นหลัก
และการย้ายตาแหน่งที่ตั้งจากปัจจุบันมาอยู่ฝั่งขวาของพื้นที่โครงการทั้งหมด ส่งผลต่อระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรบกวนพื้นที่เมืองน้อยลง
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า มีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 เป็นการลดสัดส่วนพื้น
ที่ดินลงจากปัจจุบัน โดยยังคงอยู่ ในตาแหน่งที่ตั้งเดิม เช่น อาคารส้านักงานการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ และพื้นที่ ปตท.
เช่าใช้
- ประเภทที่มีระดับความหนาแน่น FAR ของ Model 1 มากกว่าปัจจุบันปี 2563
ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ซึ่งปัจจุบันมีระดับความหนาแน่น
น้อย (FAR 0-3) คิดเป็นร้อยละ 94.1 มีระดับความหนาแน่ นเกิ นข้ อกาหนด (FAR มากกว่า 10)
ร้อยละ 5.9 ตาม Model 1 มีการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง สัดส่วนจากมากไปน้อย ประกอบด้วย
ระดับความหนาแน่นมาก (FAR 5.5-8) ร้อยละ 41.9 กระจายตัวอยู่ในบริเวณหลัก ได้แก่ Retail
Mixed use Zone, Creative Zone และ Office Zone
ระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) คิดเป็นร้อยละ 30.8 กระจายตัวอยู่ในบริเวณหลัก
ได้แก่ Waterfront Zone, Mice Zone ซึ่งเป็นการส่งเสริมทัศนียภาพของพื้นที่โครงการเมื่อมองจาก
ริมแม่น้าเจ้าพระยา
ระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) ร้อยละ 15.3 และระดับความ
หนาแน่นปานกลาง (FAR 3-5.5) ร้อยละ 8.9 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Retail Mixed use Zone,
Creative Zone, Business Zone, Mice Zone และ A1 Zone
ระดับความหนาแน่นสูงสุดตามข้อกาหนด (FAR 8-10) ร้อยละ 3.2 กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณ Retail Mixed use Zone, Creative Zone, Business Zone
ที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันมีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) ทั้งหมด ตาม Model 1 มี
การพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง สัดส่วนจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ระดับความหนาแน่นเกิน
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ข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) ร้อยละ 40.3 กระจายตัวอยู่ในบริเวณหลัก ได้แก่ Residential Zone
และ Smart Community แสดงถึ ง เป็ น การเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบที่อ ยู่อ าศั ยจากปัจ จุบั น เป็ นการ
พัฒนาทางตั้งแทน
รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) ร้อยละ 27.9 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ
Residential Zone, G Zone และ A3 Zone
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (FAR 5.5-8) ร้อยละ 24.2 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Retail
Mixed use Zone, Residential Zone และ Smart Community
ที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น ปานกลาง (FAR 3-5.5) ร้ อ ยละ 4.8 กระจายตั ว อยู่ ใ นบริ เ วณ
Residential Zone และ Smart Community และที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงสุดตามข้อกาหนด (FAR
8-10) ร้อยละ 2.8 บริเวณ Smart Community
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งปัจจุบันมีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) ทั้งหมด
ตาม Model 1 มีการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง สัดส่วนจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ระดับความ
หนาแน่ น น้ อ ย (FAR 0-3) ร้ อ ยละ 85.8 กระจายตั ว อยู่ ใ นบริ เ วณ Waterfront Zone, Smart
Community, G2 Zone, C3-3 Zone และกรมศุลกากรเดิม
รองลงมาระดับความหนาแน่นปานกลาง (FAR 3-5.5) ร้อยละ 12.5 กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณ Creative Zone , A1 Zone และ C3-3 Zone และระดับความหนาแน่นสูงสุดตามข้อกาหนด
(FAR 8-10) ร้อยละ 1.7 อยู่ในบริเวณ Creative Zone
ศู น ย์ ก ลางด้ า นนั น ทนาการและการกี ฬ า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ร ะดั บ ความหนาแน่ น น้ อ ย
(FAR 0-3) ทั้งหมด ตาม Model 1 มีการพัฒนาเพิ่มระดับความหนาแน่น โดยมีระดับความหนาแน่น
น้อย (FAR 0-3) ร้อยละ 80.9 กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Waterfront Zone และ G Zone ระดับความ
หนาแน่นปานกลาง (FAR 3-5.5) ร้อยละ 19.1 อยู่ในบริเวณ G Zone
- ประเภทที่ไม่มีในผังแม่บทโครงการ
ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3)
ทั้งหมด แสดงถึงบทบาทของพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนไปเน้นรองรับ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่านเป็นหลัก ส่งผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการเดิม
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2) วิเคราะห์ OSP (Open Space Percentage)
เป็นการวิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบ OSP (Open Space
Percentage) ของ Model 1 จาแนกรายแปลง ดังแสดงในภาพที่ 5.1.4-3 และตาราง 5.1.4-2 และ
เปรียบเทียบกับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในภาพที่ 5.1.4-4

ภาพที่ 5.1.4 - 3 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ตามเกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)

8

1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

น้อยกว่า 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
%
%
%
%
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
- 1,017,781 100.0
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
5,522 20.0
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
- 179,618 100.0
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน 26,024 3.0
55,766
6.5 526,377 61.6 170,999 20.0
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
51,578 15.7 54,047 16.4 106,333 32.3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
6,400 1.8
- 68,001 19.5 131,417 37.6
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
44,886 37.5
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
32,424 1.13 1,170,012 40.66 648,425 22.53 593,889 20.64
74,835 62.5
432,905 15.04

มากกว่า 80%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
22,037 80.0
75,333
8.8
117,313 35.6
143,388 41.1

119,721
2,877,655

1,017,781
27,559
179,618
854,499
329,271
349,206

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

ตาราง 5.1.4 - 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนกตามระดับความหนาแน่น
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)

100
100

100
100
100
100
100
100

สัดส่วนรวม
(%)

272

272
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เปรียบเทียบระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
ตามเกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)
60.0

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

51.08
50.0
40.66
40.0
30.0
22.50

22.53

20.0

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
20.64
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
17.31
15.04

9.11

10.0
-

1.13

-

น้อยกว่1า 20%

2
20%-40%

3
40%-60%

การใช้
ปัจจุบ5ันา ปี80%
2563
4 ประโยชน์ที่ดินมากกว่
60%-80%
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.4 - 4 เปรียบเทียบระดับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1 ตามเกณฑ์ OSP
(Open Space Percentage)

(1) เปรียบเทียบภาพรวม OSP (Open Space Percentage)
การใช้
ิ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินปัจปจุระโยชน์
บันปี 2563ที่ดน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
ของพื้นที่โครงการ
จากการเปรียบเทียบ OSP (Open Space Percentage) การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี
2563 กับการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม Model 1 ช่วง OSP 40%-60% ลดลงจากปัจจุบันมากที่สุด จาก
ปัจจุบันร้อยละ 51.08 ลดลงเหลือร้อยละ 22.53 และช่วง OSP 20%-40% เพิ่มขึ้นมากที่สุด จาก
ปัจจุบันร้อยละ 22.50 เพิ่ม ขึ้นเป็นร้อยละ 40.66 แสดงถึง Model 1 เน้นการพัฒนาแบบความ
หนาแน่ น สู ง และลดสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งภายในพื้ น ที่ โ ครงการลง สั ง เกตได้ จ ากสั ด ส่ ว นช่ ว ง OSP
60%-80% และช่วง OSP มากกว่า 80% เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนช่วง OSP
น้อยกว่า 20% ซึ่งจากเดิมไม่มีในพื้นที่โครงการ
(2) เปรี ยบเทียบ OSP (Open Space Percentage) การใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ ล ะ
ประเภทของพื้นที่โครงการ
- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ OSP เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันปี 2563
ได้แก่ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันมีช่วง OSP 60%-80%
ร้อยละ 83.3 ตาม Model 1 มีช่วง OSP มากกว่า 80% ร้อยละ 80.0 แสดงถึงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่
ว่างมากขึ้น
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ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ปัจจุบันมีช่วง OSP 60%-80% ร้อยละ 74.5
ตาม Model 1 อยู่ในช่วง OSP 60%-80% ทั้งหมด
ที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีช่วง OSP 40%-60% ร้อยละ 65.1 และ OSP 20%-40% ร้อยละ
34.9 ตาม Model 1 มีการกระจายตัวจากสัดส่วนมากไปน้อย ในช่วง OSP มากกว่า 80% ร้อยละ
35.6, OSP 60%-80% ร้อยละ 32.3, OSP 40%-60% ร้อยละ 16.4 และ OSP 20%-40% ร้อยละ
15.7 ตามลาดับ แสดงถึงการเน้นเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ว่างให้กับที่อยู่อาศัยในแต่ละแปลง
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ปั จ จุ บั น มี ช่ ว ง OSP 60%-80% ร้ อ ยละ 61.7 ตาม
Model 1 มีการกระจายตัวจากสัดส่วนมากไปน้อย ในช่วง OSP มากกว่า 80% ร้อยละ 41.1, OSP
60%-80% ร้ อ ยละ 37.6, OSP 40%-60% ร้ อ ยละ 19.5 และ OSP น้ อ ยกว่ า 20% ร้ อ ยละ 1.8
ตามลาดับ แสดงถึงการเน้นเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ว่างให้กับสาธารณูปโภค สาธารณูปการในภาพรวม
- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ OSP ลดลงจากปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ปัจจุบันมีช่วง OSP 40%-60% ร้อยละ 72.9 และ
ช่วง OSP 20%-40% ร้อยละ 27.1 ตาม Model 1 อยู่ในช่วง OSP 20%-40% ทั้งหมด แสดงถึงการ
ปรับลดสัดส่วนที่ว่างลงจากปัจจุบัน สัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
ให้สามารถขนส่งได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบัน จากการปรับลดสัดส่วนพื้นที่ดินลง
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ปัจจุบันมีช่วง OSP มากกว่า 80% ร้อยละ
77.4, OSP 60%-80% ร้อยละ 16.6 และ OSP 20%-40% ร้อยละ 5.9 ตาม Model 1 มีการกระจาย
ตัวจากสัดส่วนมากไปน้อย ในช่วง OSP 40%-60% ร้อยละ 61.6, OSP 60%-80% ร้อยละ 20.0,
OSP มากกว่า 80% ร้อยละ 8.8, OSP 20%-40% ร้อยละ 6.5 และ OSP น้อยกว่า 20% ร้อยละ 3.0
ตามลาดับ แสดงถึงเน้นการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ปัจจุบันมีช่วง OSP มากกว่า 80% ทั้งหมด ตาม
Model 1 กระจายตัวอยู่ใ นช่วง OSP มากกว่า 80% ร้อยละ 62.5 และ OSP 20%-40% ร้อยละ
37.5 แสดงถึงมีการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูงควบคู่กับการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา
5.1.5 ศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1
เป็นการศึกษารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ขององค์ประกอบหลัก 3
ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ของ Model 1 เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
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1) พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ของ Model 1
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ของ Model 1 ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.
ใช้ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-1 เปรียบเทียบ
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 รวมถึงตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง ที่
เกิดจากกระบวนการขนส่งสินค้าทางน้าเข้าและออกจากพื้นที่โครงการ ซึ่งส่งผลต่อบริบทโดยรอบ
พื้นที่โครงการในอนาคต

ภาพที่ 5.1.5 - 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ของผังแม่บทการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (Model 1) จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

จากภาพที่ 5.1.5-1 และตาราง 5.1.3-3 ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ของ Model 1 ลดลงจากปัจจุบันปี 2563 ร้อยละ 14.76 โดยมีพื้นที่ในเขต
รั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ลดลงมากที่สุดร้อยละ 6.88
แสดงถึงการให้ความสาคัญกับพื้นที่ ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส่วนปฏิบัติการเรือ
และสินค้า เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด และมีพื้นที่ใช้สอยรวมใกล้เคียงกับ
ปัจจุบัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทาง
น้าได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบัน บนสัดส่วนพื้นที่ที่ลดลง ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
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จากภาพที่ 5.1.5-1 ศูนย์กลางพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ กระจุกตัวอยู่
บริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ออกของพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง หมด บริ เ วณ B1 Zone, B2 Zone และ X1 Zone ซึ่ ง
แยกตัวออกจากพื้นที่ส่วนชุมชนเมืองและส่วนพาณิชยกรรม สามารถเข้าถึงได้ทางถนนอาจณรงค์ ซึ่ง
จะมีโครงการขยายถนนดังกล่าวในอนาคต รวมทั้งสามารถเข้าถึงได้ทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและ
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ส่งผลให้กิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ารบกวนพื้นที่ภายนอก
โครงการน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน แต่ยังคงมีบริเวณ Smart Community ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ชุ ม ชนในอนาคตของพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ กั บ พื้ น ที่ X1 Zone อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการจราจรดังกล่าว
(1) พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ - พื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า
เป็นการเปรียบเทียบพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพของ Model 1 กับปัจจุบันปี
2563 ประกอบด้วย 2 ส่ วนหลั ก ได้แก่ เปรียบเทียบองค์ประกอบพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ รวมถึงประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการพื้นที่
ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ภาพที่ 5.1.5 - 2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ของผังแม่บทการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (Model 1) พื้นทีใ่ นเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ - พื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ตาราง 5.1.5 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นทีใ่ นเขตรัว้ ศุลกากร Model 1
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

X1
Zone

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า - ท่าเรืออัตโนมัติ
(BKP West Container Terminal)
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (BKP East Container
Terminal)/ลานกองเก็บสาหรับ East Quay
สถานีขนส่งทางเรือลาเลียง (Barge Transfer)
สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export)
ลานบริหารจัดการรถบรรทุก & คลังสินค้า
(Truck Village & Warehouse Zone)
กองบริการท่า/ศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องมือทุ่นแรง/
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย/ส่วน Service
ลานบรรจุสินค้า

B2
Zone

สัดส่วน
(%)
18.18

279,375

431,389

42.39

50,525
66,979

50,525
66,979
185,741

4.96
6.58
18.25

94,324

94,324

9.27

3,743
1,017,781

0.00
0.37
100.00

185,741

185,741

รวมพื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
185,079

152,014

ลานตู้สินค้าเปล่า
รวมพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)
B1 Zone
(Smart Port)
185,079

3,743
502,140 329,900

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ตาราง 5.1.5 - 2 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นทีใ่ นเขตรัว้ ศุลกากรปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า - ท่าเรืออัตโนมัติ
(BKP West Container Terminal)
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (BKP East Container
Terminal)/ลานกองเก็บสาหรับ East Quay
สถานีขนส่งทางเรือลาเลียง (Barge Transfer)
สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export)
ลานบริหารจัดการรถบรรทุก & คลังสินค้า
(Truck Village & Warehouse Zone)
กองบริการท่า/ศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องมือทุ่นแรง/
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย/ส่วน Service
ลานบรรจุสินค้า
ลานตู้สินค้าเปล่า
รวมพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่โครงการทั้งหมด

ปัจจุบนั ปี 2563
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
-

Model 1
พื้นที่ดิน สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
185,079
6.43

การ
เปลี่ยนแปลง
สัดส่วน (%)
+6.17

341,373

11.39

431,389

14.99

+3.00

50,525
29,325
314,463

1.69
0.98
10.49

50,525
66,979
185,741

1.76
2.33
6.45

0.00
+1.25
-4.29

253,419

8.46

94,324

3.28

-5.30

179,200
55,650
1,223,955
2,996,471

5.98
1.86
40.85
100.00

0.00
3,743
0.13
1,017,781 35.37
2,877,655 100.00

-5.98
-1.73
-6.88

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพื้นที่ดิน เทียบจากพื้นที่ดิน (ตร.ม.) ปัจจุบันปี 2563
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เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
500,000
431,389

450,000
400,000

341,373

350,000

314,463

300,000

253,419

250,000
200,000

185,741

185,079

150,000
50,525
50,525

100,000
50,000

-

66,979
29,325

179,200
94,324
55,650

-

3,743

-

สัญลักษณ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

จากภาพที่ 5.1.5-2 ภาพที่ 5.1.2-3 ตาราง 5.1.5-1 ตาราง 5.1.5-2 พื้นที่ส่วนปฏิบัติการ
เรือและสินค้าของ Model 1 มี องค์ประกอบ 8 ส่วนหลัก โดยเรียงลาดับสัดส่วนจากมากไปน้อย
ตามลาดับดังนี้
1.1.1 ท่ า เที ย บเรื อ ตู้ สิ น ค้ า ( BKP East Container Terminal) รวมลานกองเก็ บ
สาหรับ East Quay
ร้อยละ 14.99 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 3.00 ซึ่งท่าเทียบ
เรือตู้สินค้าในเขื่อนตะวันออก อยู่ในตาแหน่งเดิมและมีขนาดพื้นที่ รวมถึง สิ่งอานวยความสะดวกของ
ท่าบริการตู้สินค้าเท่ากับปัจจุบัน ประกอบด้วย Terminal 1 และ Terminal 2 ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการขนส่งของท่าบริการตู้สินค้าเท่ากับปัจจุบัน
แต่มีการเพิ่มพื้นที่รองรับสาหรับกองเก็บตู้สินค้าในฝั่งเขื่อนตะวันตก ซึ่งอยู่บริเวณ B1
Zone ใกล้กว่าตาแหน่งเดิมในปัจจุบัน ทาให้ภาพรวมสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าได้มากขึ้น และ
สามารถขนส่งไปยังท่าบริการตู้สินค้าในระยะที่ใกล้กว่าเดิม
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1.1.2 ลานบริหารจัดการรถบรรทุก & คลังสินค้า (Truck Village & Warehouse
Zone)
ร้อยละ 6.45 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ลดลงจากปัจจุบัน ร้อยละ 4.29 อยู่ในบริเวณ
X1 Zone เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นการย้ายตาแหน่งคลังสินค้าเดิมภายในพื้นที่โครงการออกทั้งหมด
และเพิ่มพื้นที่สาหรับจอดรถบรรทุก พื้ นที่ดังกล่าวจึงทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางคลังสินค้าทุกประเภท
ประกอบด้วย คลังสินค้าทั่วไป, คลังสินค้าสาหรับตู้สินค้า LCL, คลังสินค้าพิเศษ (คลังสินค้าผ่านแดน/
คลังสินค้าอันตราย/ คลังสินค้ารถยนต์/ คลังสินค้าทัณฑ์บน/ คลังสินค้าตกค้าง) แสดงถึงสามารถ
รองรับปริมาณได้น้อยลง แต่สามารถบริหารจัดการได้เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากอยู่ในศูนย์กลางเดียว
ทั้งหมด
1.1.3 ท่าเทียบเรือตู้สินค้า – ท่าเรืออัตโนมัติ (BKP West Container Terminal)
ร้อยละ 6.43 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมากที่สุด ร้อยละ 6.17 อยู่
ในบริเวณ B1 Zone เนื่องจากปัจจุบันท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก บริการเรือสินค้าทั่วไป เรือท่องเที่ยว
และเรือลาเลียงชายฝั่ง มีจานวนรวม 10 ท่า ความยาวรวม 1,660 เมตร จึงไม่มีพื้นที่สาหรับกองเก็บตู้
สินค้าในเขื่อนตะวันตก แต่ตาม Model 1 ได้เปลี่ยนให้ท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
รูปแบบท่าเรืออัตโนมัติ โดยลดความยาวท่าเทียบเรือเหลือ 634 เมตร และมีพื้นที่กองเก็บตู้สินค้าใน
บริเวณต่อเนื่องกัน
ส่งผลให้บทบาทในการรองรับเรือสินค้าเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน โดยเน้นรองรับเรือตู้สินค้า
แทน ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณรองรับในภาพรวมได้มากขึ้น ประกอบกับการใช้ระบบอันโนมัติ ทาให้
สามารถลดพื้นที่ท่าเทียบเรือลงและมีประสิทธิภาพในการขนส่งได้มากขึ้น
1.1.4 กองบริการท่า/ ศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องมือทุ่นแรง/ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัย/ ส่วน Service
ร้อยละ 3.28 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ลดลงจากปัจจุบัน ร้อยละ 5.30 อยู่ในบริเวณ
B1 Zone ซึ่งเป็นตาแหน่งเดิมเหมือนกับปัจจุบัน โดยคงเหลืออยู่แห่งเดียวสามารถเข้าถึงองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในพื้นที่โครงการ ได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่กึ่งกลางระหว่างท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตกและ
ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก
1.1.5 สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export)
ร้อยละ 2.33 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ร้อยละ 1.25 อยู่ในบริเวณ
B1 Zone ซึ่งจากเดิมอยู่ในบริเวณ โรงพักสินค้า 13 และ 14 เท่านั้น แสดงถึงมีการให้บริการสถานี
บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกมากขึ้น
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1.1.6 สถานีขนส่งทางเรือลาเลียง (Barge Transfer)
ร้อยละ 1.76 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เท่ากับปัจจุบัน อยู่ในตาแหน่งเดิมบริเวณ B2
Zone ท่าเทียบเรือฝั่งเขื่อนตะวันออก คือ ท่าเรือลาเลียง 20G ความยาวหน้าท่า 250 เมตร โดยยังคง
ให้บริการรองรับปริมาณขนส่งสินค้าทางน้าและมีประสิทธิภาพเท่ากับปัจจุบัน
1.1.7 ลานตู้สินค้าเปล่า
ร้อยละ 0.13 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ลดลงจากปัจจุบัน ร้อยละ 1.73 อยู่ในบริเวณ
B1 Zone ใกล้ท่าเทียบเรืออัตโนมัติ ฝั่งเขื่อนตะวันตก สามารถเข้าถึงได้สะดวกและใกล้ท่าบริการตู้
สินค้าฝั่งเขื่อนตะวันออก จากเดิมตั้งอยู่บริเวณเกาะลาว ล้อมรอบด้วยพื้นที่ชุมชนแออัด ซึ่งไกลจากท่า
บริการตู้สินค้า และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง แสดงถึงสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าเปล่า
ได้ลดลง แต่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
1.1.8 ลานบรรจุสินค้า
ไม่มีในพื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า ตาม Model 1 เนื่องจากเน้นการให้บริการ
บรรจุสินค้าในอาคารแทน ได้แก่ บริเวณสถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export) ทาให้ไม่
จาเป็นต้องมีพื้นที่ลานบรรจุสินค้ากลางแจ้งแบบในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ให้สามารถรองรับได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องปรับการใช้งานพื้นที่ตามสภาพอากาศ
สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของพื้ น ที่ ใ นเขตรั้ ว ศุ ล กากรท่ า เรื อ กรุ ง เทพ ของ
Model 1 เปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังแสดงในตาราง 5.1.5-3
ตาราง 5.1.5 - 3 ประเมินการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ของ Model 1 เปรียบเทียบกับปัจจุบนั ปี 2563
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า - ท่าเรืออัตโนมัติ
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
ลานกองเก็บสาหรับ East Quay
สถานีขนส่งทางเรือลาเลียง
สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก
ลานบริหารจัดการรถบรรทุก & คลังสินค้า
กองบริการท่า/ศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องมือทุ่น
แรง/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย/ส่วน
Service
ลานบรรจุสินค้า
ลานตู้สินค้าเปล่า

รวมเกณฑ์พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
คิดเป็นร้อยละ

เชิงปริมาณ : ปริมาณการรองรับ
เพิ่มขึ้น
ลดลง เท่าเดิม
/

เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพและการเข้าถึง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เท่าเดิม
/

/
/

/
/

/
/

3
33.33

/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

4
44.45

2
22.22

7
77.78

0
0.00

2
22.22
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สรุปการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ภาพรวม
เชิงปริมาณ Model 1 สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้น 3 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 33.33 แสดงถึง
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของ Model 1 สามารถรองรับเชิงปริมาณได้ลดลงและเท่ากับปัจจุบันปี 2563
ในสัดส่วนรวม 66.67
ภาพรวมเชิงคุณภาพ Model 1 มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงเพิ่มขึ้น 7 องค์ประกอบ
คิดเป็นร้อยละ 77.78 แสดงถึงองค์ประกอบส่วนใหญ่ของ Model 1 สามารถรองรับเชิงคุณภาพได้
เพิ่มจากปัจจุบันปี 2563
1.2 เปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เป็นการวิเคราะห์ กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้า และขาออกท่าเรือกรุงเทพ จากการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบภายในพื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า เมื่อกาหนดให้มี
กระบวนการขนส่งสินค้าตามลาดับเช่นเดียวกับปัจจุบันปี 2563 ซึ่งแบ่งเส้นทางการขนส่งสินค้าตาม
สถานะและประเภทของตู้สินค้า ดังนี้
1.2.1 กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
1. เส้นทางขนส่งตู้สินค้า FCL
2. เส้ น ทางขนส่ ง ตู้ สิ น ค้ า LCL, สิ น ค้ า ผ่ า นแดน (INTRANSIT), สิ น ค้ า อั น ตราย
(DANGEROUS), สินค้า COTTON, สินค้าทัณฑ์บน, สินค้ารถยนต์
3. เส้นทางขนส่งตู้สินค้าเปล่า
1.2.2 กระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ
1. เส้นทางขนส่งตู้สินค้า FCL
2. เส้นทางขนส่งตู้สินค้า LCL ซึ่งบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าที่ ลานบรรจุสินค้า ท่าเรือ
กรุงเทพ
3. เส้นทางขนส่งตู้สินค้าอันตรายประเภท ก., ตู้สินค้า O/H, O/W, O/L และตู้สินค้า
ห้องเย็น
โดยตั้ ง สมมติ ฐ านว่ า ท่ า บริ ก ารตู้ สิ น ค้ า ทั้ ง ฝั่ ง เขื่ อ นตะวั น ตกและฝั่ ง เขื่ อ นตะวั น ออก
สามารถรองรับตู้สินค้าได้ทุกประเภท และต้องผ่านกระบวนการตามลาดับเช่นเดียวกัน เนื่องจากตาม
Model 1 ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดการรองรับการให้บริการ จาแนกตามสถานะและประเภทของตู้
สินค้าของท่าบริการตู้สินค้าแต่ละแห่ง
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ภาพที่ 5.1.5 - 4 ผังแสดงเส้นทางขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 5 ผังแสดงเส้นทางขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ภาพรวมกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-4 และภาพที่ 5.1.5-5 เมื่อย้ายตาแหน่งที่ตั้งของ
องค์ประกอบมากระจุกตัวในบริเวณใกล้กัน ส่งผลให้ลดระยะทางในการขนส่งภายใน มีความสะดวก
และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวก็ส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้าออกรอบพื้นที่
โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์ เนื่องจากมีช่องทางเข้าออกเหลือเพียงช่องทางเดียว ซึ่งได้มีการ
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการขยายถนนรอบพื้นที่โครงการ และเพิ่มการเชื่อมต่อกั บทางพิเศษบางนา อาจณรงค์ (S1) เป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงได้อีกทางหนึ่ง
- กระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ
เส้นทางการขนส่งตู้สินค้า FCL ฝั่งเขื่อนตะวันออกมีเส้นทางเหมือนปัจจุบันปี 2563 ส่วน
ฝั่งเขื่อนตะวันตกมีการเพิ่มท่าบริการตู้สินค้าอัตโนมัติ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งมากขึ้น แต่ยัง
ขาดความชัดเจนของเส้นทางรถบรรทุกเข้ามาเพื่อรับตู้สินค้าดังกล่าว ประกอบกับ Terminal Gate
Out ของฝั่งเขื่อนตะวันตกมีเพียงจุดเดียว ส่งผลให้เกิดความแออัดเมื่อเทียบกับปริมาณรองรับตู้สินค้า
ที่เพิ่มมากขึ้น
เส้ น ท าง ข นส่ ง ตู้ สิ น ค้ า LCL, สิ นค้ า ผ่ านแดน ( INTRANSIT) , สิ นค้ า อั น ตราย
(DANGEROUS), สินค้า COTTON, สินค้าทัณฑ์บน, สินค้ารถยนต์ สาหรับฝั่งเขื่อนตะวันออก สามารถ
กระจายตู้สินค้าไปยังโรงพักสินค้าและคลังสินค้าในบริเวณ X1 Zone ได้สะดวกและลดระยะทางลง
จากปัจจุบัน แต่สาหรับฝั่งเขื่อนตะวันตก เมื่อออกจาก Terminal Gate Out ต้องวนไปยังโรงพัก
สินค้าและคลังสินค้าในบริเวณ X1 Zone ทาให้เกิดการ Cross เส้นทางกับตู้สินค้าขาออกในบริเวณ
ดังกล่าว
เส้นทางขนส่งตู้สินค้าเปล่า มีความสะดวกและลดระยะทางลงจากปัจจุบัน ทั้งการขนส่ง
จากท่าบริการตู้สินค้าฝั่งเขื่อนตะวันออก และฝั่งเขื่อนตะวันตก
- กระบวนการขนส่งสินค้าขาออกท่าเรือกรุงเทพ
เส้นทางการขนส่งตู้สินค้า FCL ฝั่งเขื่อนตะวันออกมีเส้นทางเหมือนปัจจุบันปี 2563 และ
มีลานวางพักตู้สินค้ารองรับมากขึ้นอยู่ในระยะใกล้กว่าปัจจุบัน ส่วนฝั่งเขื่อนตะวันตกสามารถเข้าถึงได้
สะดวก และระยะทางใกล้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งมากขึ้น
เส้นทางขนส่งตู้สินค้า LCL ซึ่งบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าทีล่ านบรรจุสินค้าท่าเรือกรุงเทพ ใน
ที่นี้คือบริเวณ CFX Export และบริเวณโรงพักสินค้าและคลังสินค้าใน X1 Zone ทาให้เส้นทางขนส่ง
กระจายตัวแยกไปยังฝั่งเขื่อนตะวันตกและฝั่งเขื่อนตะวันออก ได้อย่างสะดวกมากกว่าปัจจุบัน
เส้นทางขนส่งตู้สินค้าอันตรายประเภท ก., ตู้สินค้า O/H, O/W, O/L และตู้สินค้าห้อง
เย็น ซึ่งต้องบรรทุกตู้สินค้าลงเรือโดยไม่วางพักตู้สินค้า สาหรับ ฝั่งเขื่อนตะวันออกมีเส้นทางเหมือน
ปัจจุบันปี 2563 และมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในฝั่งเขื่อนตะวันตก

อาคารส้านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลังสินค้าทหาร
ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แผนกรักษาความปลอดภัย ถนนเกษมราษฎร์ และถนนกล้วยน้้าไท
ฝ่ายควบคุมยาง กทท. และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
รวมพื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด

พื้นที่
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
35,587
8,231
61,743
19,029
5,522
130,113
2,996,471

22,037

35,587

8,231

-

61,743

-

19,029
-

5,522
5,522

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
28,731

2,316 -

25,331
-

1,961 -

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ใช้สอย

สัดส่วน
พื้นที่ดิน
(%)
(ตร.ม.)
3.54
22,037
0.10
1.07
0.08
0.10
5,522
4.90
27,559
100.00 2,877,655

2,352
2,352

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

Model 1
พื้นที่ดิน
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน เปลี่ยนแปลง
(%)
(%)
(ตร.ม.)
(%)
0.77
28,731
0.27
-0.45
-0.27
-2.06
-0.64
0.19
2,352
0.02
0.96
31,083
0.29
-3.42
100.00 10,585,994 100.00

ภาพที่ 5.1.5 - 6 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

83,496

ปัจจุบนั ปี 2563
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)
1.19
83,496
0.27
2,316
2.06
25,331
0.64
1,961
0.18
2,352
4.34
115,456
100.00 2,357,871

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพื้นที่ดิน เทียบจากพื้นที่ดิน (ตร.ม.) ปัจจุบันปี 2563
เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน
90,000

1
2
3
4
5

ล้าดับ
ที่

(2) พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ตาราง 5.1.5 - 4 เปรียบเทียบองค์ประกอบพื้นทีน่ อกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์ ของปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
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จากภาพที่ 5.1.5-1 ตาราง 5.1.5-4 และภาพที่ 5.1.5-6 Model 1 มีองค์ประกอบของ
พื้นที่นอกรั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมลดลงร้อยละ 3.42 โดยคงเหลือ
องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตาแหน่งเดิม บริเวณ G
Zone ซึ่งมีขนาดพื้นที่ดินลดลงจากปัจจุบัน ร้อยละ 0.45 และพื้นที่ใช้สอยลดลง 54,765 ตร.ม. แสดง
ถึงความต้องการลดองค์ประกอบภายในสานักงานให้ลดลง ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นการปรับลด
พื้นที่ส่วนใด อีกส่วนคือ ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
ตั้งอยู่ในบริเวณเดิม B1 Zone โดยมีขนาดพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยเท่ากับปัจจุบัน
การย้ายองค์ประกอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า
ของพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มี
แผนรองรับว่ามีย้ายไปบริเวณใด เนื่องจากอาคารสานักงาน กทท. มีขนาดพื้นที่ใช้สอยลดลง จึงไม่
สามารถรองรับฝ่ายการช่างได้อย่างเพียงพอ
การย้ายองค์ประกอบคลังสินค้าทหาร และแผนกรักษาความปลอดภัย ออกจากพื้นที่
โครงการ สั ม พั น ธ์ กั บ การย้ า ยต าแหน่ ง ของพื้ น ที่ ส่ ว นขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ า ตาม Model 1 ท าให้
องค์ประกอบดังกล่าวไม่จาเป็นต้องอยู่ในบริเวณเดิม ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดว่ายังคงมีอยู่หรือไม่และ
อยู่บริเวณใด
(3) ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
เป็นการวิเคราะห์สั ดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า ของ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ประกอบด้วย โรงงาน โรงฆ่าสัตว์
อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้า คลั ง สิ น ค้ า และอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ดั ง แสดงในภาพที่ 5.1.5-7
เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 รวมถึงการเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
ตาแหน่งที่ ตั้ง ลั กษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงภายในพื้ น ที่
โครงการในอนาคต ส่งผลต่อบริบทโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตคลองเตยและเขตพระโขนงอย่างไร
3.1 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ศู น ย์ ก ลางด้ า น
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าของพื้นที่โครงการ
มีผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์กลางอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ของ Model 1
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-7 และเปรียบเทียบกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 รวมถึงการเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ดังแสดงในตาราง 5.1.5-5
และภาพที่ 5.1.5-8

ภาพที่ 5.1.5 - 7 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า Model 1 ของพื้นทีโ่ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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18,384

-

9,777 -

-

179,618

-

-

300,000
275,000
250,000
225,000
200,000
175,000
150,000
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
-

3,475 -

7,112 -

-

-

64,847

115,188

เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย

-

-

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 8 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอย ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

โรงงาน

300,000
275,000
250,000
225,000
200,000
175,000
150,000
125,000
100,000
75,000
50,000
25,000
-

โรงฆ่าสัตว์

285,103

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพื้นที่ดิน เทียบจากพื้นที่ดิน (ตร.ม.) ปัจจุบันปี 2563
เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

179,618
179,618
2,877,655

โรงงาน

1
โรงงาน
2
โรงฆ่าสัตว์
3
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
4
คลังสินค้า
5
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
รวมศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด

คลังสินค้า

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

โรงฆ่าสัตว์

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
18,384
9,777
285,103
313,264
2,996,471

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

คลังสินค้า

ลาดับที่

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

Model 1
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
พื้นที่ดนิ จากปัจจุบัน
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(%)
(%)
(ตร.ม.)
(%)
0.00
0.00
-0.61
0.00
0.00
-0.33
0.00
0.00
0.00
6.24
64,847
0.61
-3.52
0.00
0.00
0.00
6.24
64,847
0.61
-4.46
100.00 10,585,994 100.00

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ปัจจุบนั ปี 2563
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(%)
(ตร.ม.)
(%)
0.61
7,112
0.30
0.33
3,475
0.15
0.00
0.00
9.51
115,188
4.88
0.00
0.00
10.45
125,775
5.33
100.00 2,357,871 100.00

ตาราง 5.1.5 - 5 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ของพื้นที่โครงการ
ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

287

287

288
จากภาพที่ 5.1.5-7 ภาพที่ 5.1.5-8 และตาราง 5.1.5-5 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าของพื้นที่โครงการ Model 1 คงเหลือเฉพาะคลังน้ามัน ปตท. ( 1 ในภาพที่ 5.1.5-7) ซึ่ง
เป็นพื้นที่ ปตท.เช่าใช้ และเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 6.24 ของพื้นที่
โครงการทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้ทางถนนอาจณรงค์ ซึ่งจะมีโครงการขยายถนนดังกล่าวในอนาคต
ส่งผลให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
การย้ า ยโรงงาน และโรงฆ่ า สั ต ว์ อ อก รวมทั้ ง การลดสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
คลังสินค้าของพื้นที่โครงการ ร้อยละ 3.52 และลดพื้นที่ใช้สอย 50,341 ตร.ม. จากปัจจุบันปี 2563
ส่งผลดีต่อพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่การที่
ยังคงมีคลังน้ามันภายในพื้นที่โครงการรวมถึงภายนอกพื้นที่โครงการส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากการ
ระเบิดและอาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เมืองในวงกว้างได้
คลังสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการกระจายตัวอยู่ใน 2 บริเวณหลัก ได้แก่ คลัง
น้ามันที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ( 2 ในภาพที่ 5.1.5-7) บริเวณถนน ณ ระนอง ถนนเชื้อเพลิง ถนน
สุนทรโกษา ใกล้วัดคลองเตยใน วัดคลองเตยนอก และ G2 Zone ของพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
Tram Depot พิพิธภัณฑ์ และพาณิชยกรรม
ส่วนอีกแห่ง คือ คลังน้ามันและโรงกลั่นน้ามันบางจาก ( 3 ในภาพที่ 5.1.5-7) ที่ตั้งอยู่
ริมแม่น้าเจ้าพระยา ใกล้ท่าบริการตู้สินค้า (Terminal 1) ฝั่งเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ ได้รับ
ผลกระทบจากการขนส่งน้ามันดิบทางรถไฟจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่นน้ามันบางจากผ่าน
พื้นที่โครงการ
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2) พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของ Model 1
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ของ Model 1
ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ เมือ งและระดั บ ย่ า น และศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ ชุมชน
เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 รวมถึงการเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย ตาแหน่ง
ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง การคาดการณ์แหล่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และ
เปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยแรงงาน เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โครงการใน
อนาคต ส่งผลต่อบริบทโดยรอบพื้นที่โครงการในเขตคลองเตยและเขตพระโขนงอย่างไร
2.1 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยพื้ น ที่ ส่ ว น
พาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 5.1.5 - 9 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 10 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม Model 1 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

3.Waterfront Zone
76,821

2,167

4.Residential Zone

106,700 105,193 76,821 2,167

7,692
86,704

22,429
36,222

1.Retail Mixed use Zone
10,797

2.Creative Zone

48,048

5.Office Zone
7,830

5,231
11,517
16,127

70,512

8.Mice Zone
38,165
108,978

2,449

7,346

10.A1 Zone
4,312
4,913

15,630

11.A3 Zone
841

18,164

41,515

13.G2 Zone

9,416

200,673 13,061 98,156 147,143 9,795 24,855 19,005 41,515 9,416

111,753

88,920

9.G Zone

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
หมายเหตุ : การแบ่งแปลงที่ดินย่อยกรณีอาคารมีการใช้งานมากกว่า 1 ประเภท กาหนดสัดส่วนแปลงที่ดินจากสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบัน
การเงิน
1.2 โรงแรม 5 ดาว
1.3 ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด

1
1.1

ลาดับ
ที่

6.Smart Community

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)

17.B2 Zone

2.92
17.25
0.00
29.69
0.00
0.00
0.00
29.69
100.00

854,499
854,499
2,877,655

9.52

สัดส่วน
(%)

84,115
496,320

274,064

รวมการใช้
ประโยชน์
ทีด่ นิ
(ตร.ม.)

ตาราง 5.1.5 - 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ Model 1 แต่ละ Zone จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

7.Business Zone
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พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

-

-

-

-

-

-

36,343

36,266

-

206,745
111,758

702,419

8.Mice Zone
-

782,580
92,644

-

-

14,790

44,366

9.G Zone

-

22,570
11,444

261,830

-

1,075

26,291

-

9,243

-

1,416

2,274,507

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

-

0.00
59.07

16.32
21.26

21.49

สัดส่วน
(%)

0.00
0.00
0.00
6,253,416 59.07
10,585,994 100.00

6,253,416

741,749

590,192

10.A1 Zone

675,533 1,822,504 55,158 6,500 1,331,941 72,609 1,020,922 875,224 59,156 295,844 27,366 9,243 1,416

4.Residential Zone
6,500

-

11.A3 Zone

1,728,021
2,250,888

3.Waterfront Zone
55,158

-

13.G2 Zone

-

595,926
944,730

120,200
225,454

1.Retail Mixed use Zone
281,848

2.Creative Zone

329,879

5.Office Zone

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน
1.1 สานักงานและบริษัท , ธนาคารและ
สถาบันการเงิน
1.2 โรงแรม 5 ดาว
1.3 ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์
แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการ
บันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
รวมพืน้ ที่โครงการทั้งหมด

1

ลาดับ
ที่

6.Smart Community

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

17.B2 Zone

ตาราง 5.1.5 - 7 พื้นทีใ่ ช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ Model 1 แต่ละ Zone จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

7.Business Zone

292

292

2
2.1
2.2

1.4

1
1.1
1.2
1.3

พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท , ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด

ลาดับที่

46,179
109,344
155,523
204,669
2,996,471

2,396
49,146

46,750
-

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

1.54
3.65
5.19
6.83
100.00

0.08
1.64

1.56
0.00
0.00
0.06
2.20

2.14
0.00
0.00
854,499

274,064
84,115
496,320

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

35,772
1.52
161,013
6.83
196,785
8.35
248,789 10.55 854,499
2,357,871 100.00 2,877,655

1,397
52,004

50,607
-

ปัจจุบนั ปี 2563
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(%)
(ตร.ม.)
(%)

6,253,416

2,274,507
1,728,021
2,250,888

0.00
59.07

21.49
16.32
21.26

สัดส่วน
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.69 6,253,416 59.07
100.00 10,585,994 100.00

0.00
29.69

9.52
2.92
17.25

Model 1
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)

ตาราง 5.1.5 - 8 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยพื้นทีส่ ่วนพาณิชยกรรม ของพื้นที่โครงการ
ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

-1.54
-3.65
-5.19
+21.69

-0.08
+26.88

+7.59
+2.81
+16.56

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนพื้นที่ดนิ
จากปัจจุบัน (%)
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293
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เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
600,000
496,320

500,000
400,000
300,000

274,064

200,000
100,000

109,344

84,115

46,750
-

46,179
-

2,396 -

-

-

-

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 11 แผนภูมเิ ปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563
กับ Model 1
เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
2,500,000

2,274,507

2,000,000

2,250,888
1,728,021

1,500,000
1,000,000

500,000
50,607

-

-

1,397 -

35,772 -

161,013
-

-

พื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ใช้สอย Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 12 เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย พื้นที่สว่ นพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
พื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ใช้สอย Model 1
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(1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
จากภาพที่ 5.1.5-9 ภาพที่ 5.1.5-11 และตาราง 5.1.5-8 ภาพรวมสั ด ส่ ว นการใช้
ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมของ Model 1 มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากปัจจุบัน โดยเน้นรองรับ
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อไม่นับรวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้า
ทางน้าและโลจิสติกส์ ร้อยละ 29.69 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.88 จากปัจจุบันปี
2563 และลดบทบาทของศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน โดยไม่มีพื้นที่ดังกล่าวภายในพื้นที่โครงการ
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านของ Model 1 มีศูนย์กลาง 2 บริเวณ คือ
ศูนย์กลางหลักบริเวณใจกลางพื้นที่โครงการ บริเวณ Retail Mixed use Zone, Creative Zone,
Waterfront Zone, Business Zone และ Mice Zone สั ม พั น ธ์ กั บ การเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวกด้ ว ย
Tramway และ Skywalk เชื่อมต่อระหว่างอาคาร และมี ศูนย์กลางรอง บริเวณ Office Zone, G
Zone และ A1 Zone ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก สามารถเข้าถึงได้ด้วย
MRT สถานีคลองเตย และ MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมทั้งเชื่อมต่อกับ Tramway ไป
ยังส่วนอื่น ๆ ของพื้นที่โครงการ แสดงถึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมหลักของพื้นที่โครงการ
ได้สะดวก และมีความต่อเนื่องกัน
- ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันปี 2563
ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์แสดง
สินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง , Duty Fee ร้อยละ 16.56 ซึ่งจากเดิมไม่มีในพื้นที่โครงการ
ส่งผลให้เป็นจุดดึงดูด เนื่องจากมีแห่งเดียวในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งทาให้บุคคลภายนอก
เข้ามายังภายในพื้นที่โครงการมากขึ้น กระจายตัวอยู่ทั้งศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก และศูนย์พาณิช
ยกรรมรอง โดยอยู่ในบริเวณมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ Office Zone, Mice Zone และ Creative
Zone ตามลาดับ
ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มขึ้นรองลงมา ได้แก่ สานักงานและบริษัท ร้อยละ
9.52 เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ร้อยละ 7.59 กระจายตัวอยู่ในบริเวณมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ Office
Zone, Business Zone และ Retail Mixed use Zone ตามลาดับ
ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 2.92 เพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน ร้อยละ 2.81 กระจายตัวอยู่ในบริเวณมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ Mice Zone, Retail
Mixed use Zone และ Business Zone
- ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมลดลงจากปัจจุบันปี 2563
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ซึ่งถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการ ได้แก่
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส ส่วนศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ซึ่งถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการ ได้แก่
ตลาด, ร้านค้าปลีก และธุรกิจนันทนาการอื่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มผู้อยู่
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อาศัยในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรในชุมชน สาหรับการเข้าถึงแหล่งพาณิชยกรรม ซึ่งไม่
เอื้อต่อกิจกรรมการอยู่อาศัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มภาระสาหรับการเข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวให้นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงแทน
(2) เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ
จากภาพที่ 5.1.5-9 ภาพที่ 5.1.5-12 และตาราง 5.1.5-8 ภาพรวมพื้นที่ใช้สอยของ
Model 1 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ม พั น ธ์ กั บ สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยเน้ น รองรั บ ศู น ย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 59.07 ของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 6,201,412 ตร.ม. จากปัจจุบันปี 2563 แสดงถึงความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้
สอยพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นจานวนมากด้วยการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง
ประเภทที่มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ สานักงานและบริษัท รองลงมา ได้แก่
ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์แสดงสินค้าพาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee และน้อยที่สุด คือ โรงแรม
ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพียงร้อยละ 2.92 แสดงถึงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบหนาแน่นสูง
2.2 เปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่พาณิชยกรรม
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนตาแหน่งงาน จากพื้นที่พาณิชยกรรม
แต่ละประเภทของพื้นที่โครงการ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย จากขนาดพื้นที่
ใช้สอยโดยคิดเฉพาะส่ วนที่ เป็นพื้นที่ขาย โดยเปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 อ้างอิงเกณฑ์และ
มาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภทจากตาราง 2.1.6-3
เปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่พาณิชยกรรม ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

92,408

44,755

3,542

10,187
-

-

10

-

6,260

-

4,508

-

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 13 แผนภูมเิ ปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง , Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก , ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ใช้สอยส่วนพาณิชยกรรม

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับ
ที่

50,607
1,397
52,004
35,772
161,013
196,785
248,789

1 คน : 10 ตร.ม.
1 คน : 1 ห้อง
1 คน : 25 ตร.ม.
10 คน : แห่ง

1 คน : 1 ร้าน : 4 ตร.ม.
1 คน : 25 ตร.ม.

เกณฑ์จานวนคนทางาน

25,040
112,709

978

35,425
-

6,260
4,508
10,768
14,320

10
3,552

3,542
-

ปัจจุบนั ปี 2563
จานวน
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ขาย
ตาแหน่งงาน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(คน)

43.72
31.48
75.20
100.00

0.07
24.80

24.73
-

สัดส่วน
ตาแหน่ง
งาน (%)

2,960,280

2,960,280

924,082
917,321
1,118,877

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)

147,350

147,350

92,408
10,187
44,755

Model 1
จานวน
ตาแหน่งงาน
(คน)

0.00
0.00
0.00
100.00

0.00
100.00

62.71
6.91
30.38

สัดส่วน
ตาแหน่ง
งาน (%)

ตาราง 5.1.5 - 9 เปรียบเทียบความสามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่พาณิชยกรรมของพื้นทีโ่ ครงการ ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
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จากตาราง 5.1.5-9 และภาพที่ 5.1.5-13 Model 1 สามารถรองรับจานวนตาแหน่งงาน
ได้รวมประมาณ 147,350 คน โดยทางานอยู่ใ นศูน ย์ พาณิช ยกรรมมากที่สุ ด 3 ลาดับแรก ได้แ ก่
สานักงานและบริษัท , ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้อยละ 62.71 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ,
ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง , Duty Fee ร้อยละ 30.38 และโรงแรม
ร้อยละ 6.91
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ซึ่งสามารถรองรับได้รวมประมาณ 14,320 คน
ทางานในศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ร้อยละ 75.20 และทางานในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน ร้อยละ 24.80 แสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชีพในปัจจุบันเน้นรองรับ ศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชนเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงของ Model 1 ส่งผลให้สามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานในศูนย์
พาณิชยกรรม ได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันรวม 126,897 คน หรือคิดเป็น 7.20 เท่าของปัจจุบัน แสดงถึง
ต้องการดึงดูดกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามาทางานในพื้นที่โครงการมากขึ้น
2.3 เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่สว่ นพาณิชยกรรมกับจานวนประชากร
วัยแรงงาน Model 1
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ Model 1 ดังแสดงใน
ตาราง 5.1.1-16 รวม 50,236 คน ประกอบด้ ว ย จ านวนประชากรวั ย แรงงานทั้ ง หมดของพื้ น ที่
โครงการ 35,230 คน จานวนประชากรผู้ว่างงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ทั้งหมด 799 คน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนงทั้งหมด 14,207 คน
สามารถสรุปได้ว่าแหล่งงานพาณิชยกรรมของ Model 1 สามารถรองรับประชากรวัย
แรงงานนอกเขตคลองเตยและเขตพระโขนงได้อีก 97,114 คน เมื่อกาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชน
และกลุ่ ม ประชากรนอกชุ ม ชนมี โ อกาสในการท างานในแหล่ ง งานพาณิ ช ยกรรมได้ ทุ ก ประเภท
เหมื อ นกั น แสดงถึ ง แหล่ ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เ น้ น รองรั บ บุ ค คลภายนอกเขตเข้ า มาเพิ่ ม ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถรองรับจานวนที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการซึ่งมีจานวนรวม 34,822 หน่วย ไม่สามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ และเป็นการเพิ่มภาระการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง สาหรับวัยแรงงานดังกล่าว
รวมถึงเป็นการเพิ่มระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางมายังแหล่งงานพาณิชยกรรมของพื้นที่
โครงการ
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3) พื้นที่ส่วนชุมชนเมืองของ Model 1
3.1 ทีอ่ ยู่อาศัยของ Model 1
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่อาศัยของ Model 1 ประกอบด้วย
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน และที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน เปรียบเทียบกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 รวมถึงการเปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัย ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะ
ทางกายภาพ และการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัย และความสามารถรองรับจานวน
ประชากรและครัวเรือนของ Model 1 รวมถึงรูปแบบและขนาดที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน
3.1.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย และจานวนที่อยู่อาศัยของ
พื้นที่โครงการ

ภาพที่ 5.1.5 - 14 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนก
ประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

0.45
1.10
2.42
0.67
4.64

0.12
6.22
0.46
6.80
11.44
100.00

13,091
31,591
69,624
19,180
133,486

3,426
179,245
13,114
195,785
329,271
2,877,655

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

-

1,241
865
2,106
2,106

Retail Mixed
use Zone

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
1
ชุมชนแออัด
2
อาคารสูง
- ที่พักพนักงานการท่าเรือ 26 sqm/Unit
- Residential 50 sqm/Unit
- Residential 70 sqm/Unit
รวม ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
1
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
- ที่พักนักกีฬา 26 sqm/Unit
- Condominium 50 sqm/Unit
- Condominium 70 sqm/Unit
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

สัดส่วน
พื้นที่ดิน
(%)

19,953
19,953

19,953

-

424

636

- 424
11,086 1,060

8,954
2,132
11,086

636

263

263

263

Residential
Smart
G
A3
Zone
Community Zone Zone

จานวนที่อยู่อาศัย (Unit)

354

354

354

X2
Zone

424
21,194
865
22,483
34,822

899
8,954
2,132
12,339

354

รวมจานวน
ที่อยู่อาศัย
(Unit)

ตาราง 5.1.5 - 10 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยูอ่ าศัย และจานวนทีอ่ ยู่อาศัยของ Model 1 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

1.22
60.87
2.48
64.57
100.00

2.58
25.71
6.12
35.43

1.02

สัดส่วน
จานวน
ที่อยู่อาศัย
(%)

300

300

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
1
ชุมชนแออัด
2
ชุมชนเมือง
3
เคหะชุมชน
4
อาคารสูง
5
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
1
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

11.70
3.85
6.45
0.00
0.00
22.00
0.24
0.24
22.24
100.00

350,720
115,200
193,280
659,200
7,260
7,260
666,460
2,996,471

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

179
179
13,826

7,062
1,009
5,576
13,647
1.29
1.29
100.00

51.08
7.30
40.33
98.71

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
รวมจานวน
สัดส่วนพื้น
สัดส่วนจานวน
ที่อยู่อาศัย
ที่ดิน (%)
ที่อยู่อาศัย (%)
(ครัวเรือน)

195,785
195,785
329,271
2,877,655

13,091
120,395
133,486

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
0.46
4.18
4.64
6.80
6.80
11.44
100.00

22,483
22,483
34,822

354
11,985
12,339

1.02
34.41
35.43
64.57
64.57
100.00

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
รวมจานวน
สัดส่วนพื้น
สัดส่วนจานวน
ที่อยู่อาศัย
ที่ดิน (%)
ที่อยู่อาศัย (%)
(ครัวเรือน)

ตาราง 5.1.5 - 11 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจานวนที่อยู่อาศัย ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย

+6.29
+6.29
-11.25

-11.27
-3.84
-6.45
+4.02
0.00
-17.54

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนพื้นที่ดนิ
จากปัจจุบัน (%)

301

301

302
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
400,000

350,720

350,000
300,000
250,000
195,785

193,280

200,000
150,000

120,395

115,200

100,000
50,000

13,091

-

-

-

-

-

7,260

-

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 15 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย ของพืน้ ที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ
Model 1
เปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัย ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
25,000

22,483

20,000
15,000
10,000

11,985
7,062

5,576

5,000
354

1,009

-

-

-

-

-

179

-

จานวนที่อยู่อาศัยปัจจุบันปี 2563
จานวนที่อยู่อาศัย Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 16 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนที่อยูอ่ าศัย ของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
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(1) เปรียบเทียบภาพรวมสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและจานวนที่อยู่อาศัยของ
แต่ละกลุ่มประชากร
จากภาพที่ 5.1.5 -14 และตาราง 5.1.5-10 ภาพรวมสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่
อาศั ย ของ Model 1 ประกอบด้ ว ย ที่ อ ยู่ อ าศั ย สาหรับ ประชากรในชุ มชน ร้ อ ยละ 4.64 ของพื้ น
โครงการ มีศูนย์กลางหลักอยู่ในบริเวณ Smart Community ซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับรองรับกลุ่มผู้อยู่
อาศัยในชุมชนเดิม และกระจายตัวอยู่ในบริเวณ G Zone, A3 Zone และ X2 Zone จานวนรวม
12,339 Unit
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน ร้อยละ 6.80 ของพื้นที่โครงการ ศูนย์กลางหลัก
อยู่ในบริเวณ Residential Zone ซึ่งมีแนวคิดเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดระดับพรีเมี่ยม และ
กระจายตัวอยู่ในบริเวณ Retail Mixed use Zone และ G Zone จานวนรวม 22,483 Unit
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.1.5-11 ภาพที่ 5.1.5-15 และ
ภาพที่ 5.1.5-16 Model 1 มีความสามารถรองรับจานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันรวม 20,996
Unit จากการมี ขนาดพื้นที่ ดินลดลงร้อยละ 11.25 แสดงถึงเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบความ
หนาแน่นสูงแตกต่างจากปัจจุบัน

ภาพที่ 5.1.5 - 17 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) เปรียบเทียบ
ตาแหน่งชุมชนเดิมปัจจุบันปี 2563 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และไฟล์ GIS 1:4000
สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน Model 1 เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ร้อยละ 6.29 รวมเพิ่มขึ้น 22,304 Unit ในขณะที่ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ลดลงร้อยละ
17.54 รวมลดลง 1,308 Unit แสดงถึงสามารถรองรับจานวนครัวเรือนรวมได้เพิ่มขึ้นในอนาคต แต่
เน้นรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนกลุ่มใหม่แทน
จากภาพที่ 5.1.5-17 การกระจายตัวของตาแหน่งชุมชนภายในพื้นที่โครงการปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับตาแหน่งที่อยู่อาศัยของ Model 1 พบว่า มีเพียงบริเวณ Residential Zone และ
Retail Mixed use Zone ที่ตั้งอยู่ในบริเวณตาแหน่งชุมชนเดิม แต่เปลี่ยนบทบาทเป็นรองรับกลุ่ม
ประชากรนอกชุมชนแทน ส่วนบริเวณ Smart Community ซึ่งเตรียมไว้สาหรับรองรับกลุ่มประชากร
ในชุมชนเดิม เป็นตาแหน่งที่ไม่สัมพันธ์กับชุมชนเดิมของพื้นที่โครงการ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ที่อยู่อาศัยจากชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และเคหะชุมชนเดิมเป็นประเภทชุมชนอาคารสูง ทั้งหมด
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรในชุมชนเดิม
(2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและจานวนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท
จากตาราง 5.1.5-10 Model 1 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน รูปแบบ Condominium 50 sqm/Unit มากที่สุด ร้อย
ละ 6.23 ของพื้นที่โครงการ รวม 21,194 Unit คิดเป็นร้อยละ 60.87 ของจานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด
โดยมีจานวน Unit มากที่สุดอยู่ในบริเวณ Residential Zone
รองลงมา คือ ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ประเภทชุมชนอาคารสูง รูปแบบ
Residential 50 sqm/Unit คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของพื้นที่โครงการ รวม 8,954 Unit คิดเป็นร้อยละ
25.71 ของจานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยกระจุกตัวอยู่เฉพาะในบริเวณ Smart Community
ลาดับถัดมา คือ ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ประเภทชุมชนอาคารสูง รูปแบบ
ที่พักพนักงานการท่าเรือ 26 sqm/Unit คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของพื้นที่โครงการ รวม 899 Unit คิด
เป็นร้อยละ 2.58 ของจานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณ G Zone และ A3 Zone
ซึ่งใกล้กับสานักงานของการท่าเรือฯ
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ซึ่งเน้นรองรับที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
มากกว่าที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน โดยมีชุมชนแออัดมากที่สุด 7,062 ครัวเรือน รองลงมา
คือ เคหะชุมชน 5,576 ครัวเรือน และชุมชนเมือง 1,009 ครัวเรือน ตามลาดับ โดยมีที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรนอกชุมชนเพียง 179 ครัวเรือน
จานวน Unit ของที่อยู่อาศัยดังกล่าว ส่งผลต่อการวิเคราะห์สัมพันธ์กับจานวนประชากร
และจานวนครัวเรือนของ Model 1 รวมถึงสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมสาหรับแต่ละกลุ่ม
ประชากรต่อไป
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3.1.2 ความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของ Model 1
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนของ
Model 1 ดังแสดงในตาราง 5.1.5- 12 เมื่อกาหนดให้ ความสามารถรองรับจานวนครัวเรือน เท่ากับ
จานวนที่อยู่อาศัยของ Model 1 (Unit) และสามารถรองรับจานวนประชากรได้สัมพันธ์กับขนาด
ครัวเรือนที่เหมาะสม โดยที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่ม ประชากรในชุมชน 2.75 คน/ครัวเรือน และที่อยู่
อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน 1.09 คน/ครัวเรือน
ตาราง 5.1.5 - 12 จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน ของพื้นที่โครงการ Model 1
ลาดับ
ที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
1
ชุมชนแออัด
2
อาคารสูง
- ที่พักพนักงานการท่าเรือ 26 sqm/Unit
- Residential 50 sqm/Unit
- Residential 70 sqm/Unit
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
1
ที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
- ที่พักนักกีฬา 26 sqm/Unit
- Condominium 50 sqm/Unit
- Condominium 70 sqm/Unit
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

รวมจานวน
ที่อยู่อาศัย
(ครัวเรือน)

ขนาดครัวเรือน
ที่เหมาะสม
(คน/ครัวเรือน)

สัดส่วน
ประชากร
(%)

973

1.66

/

2,472
24,623
5,863
33,931

4.23
42.14
10.03
58.06

x
/
x

462
23,101
943
24,506
58,437

0.79
39.54
1.61
41.94
100.00

/
x
x

354
899
8,954
2,132
12,339

424
21,194
865
22,483
34,822

2.75

1.09

ความ
เหมาะสม
กับขนาด
ครัวเรือน

รองรับ
ประชากร
รวม (คน)

ตาราง 5.1.5 - 13 เปรียบเทียบจานวนประชากรคาดการณ์และจานวนครัวเรือนทีเ่ หมาะสม ปี 2582
ของพื้นที่โครงการ กับความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและครัวเรือน Model 1
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

คาดการณ์ในอนาคต ปี 2582
จานวนครัวเรือน
จานวนประชากร
ที่เหมาะสม
55,397
20,144
144
132
55,541
20,276

ความสามารถในการรองรับของ Model 1
จานวนประชากร
33,931
24,506
58,437

จานวนครัวเรือน
12,339
22,483
34,822

306
จากตาราง 5.1.5-12 และตาราง 5.1.5-13 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมความสามารถใน
การรองรับจานวนประชากรของ Model 1 พบว่าสามารถรองรับจานวนประชากรรวมได้มากกว่า
จานวนประชากรคาดการณ์ของพื้นที่โครงการในอนาคต 2,896 คน รวม 14,546 ครัวเรือน โดยเน้น
รองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนกลุ่มใหม่เป็นหลัก สังเกตได้จากสามารถรองรับจานวนประชากรนอก
ชุมชนได้มากกว่าถึง 24,362 คน รวม 22,351 ครัวเรือน ในขณะที่รองรับกลุ่มประชากรในชุมชนเดิม
เพียง 33,931 คน คิดเป็นร้อยละประมาณ 61.25 ของกลุ่มประชากรเดิม ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายกลุ่ม
ประชากรกลุ่มนี้ 21,466 คน รวม 7,805 ครัวเรือน ออกนอกพื้นที่โครงการ แสดงถึงต้องการดึงดูด
กลุ่มประชากรใหม่เข้ามาอาศัยเพิ่มในพื้นที่โครงการ สัมพันธ์กับการเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่าน
3.1.3 วิเคราะห์รูปแบบและขนาดที่อยู่อาศัย Model 1 สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน
จากตาราง 5.1.5-12 รูปแบบและขนาดที่อยู่อาศัยของ Model 1 ซึ่งเป็นอาคารสูง แบ่ง
ตามขนาดพื้นที่/Unit ได้เป็น 3 ขนาด ได้แก่
- ที่อยู่อาศัยขนาด 26 sqm/Unit
พื้นที่ โครงการมี จานวนที่อ ยู่อ าศั ยขนาด 26 sqm/Unit รวม 1,323 Unit เทียบเท่ า
รูปแบบ Studio Type ซึ่งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่อยู่ระหว่าง 20-30 sqm/Unit เหมาะสาหรับผู้อยู่
อาศัยคนเดียว
รูปแบบการอยู่อาศัยดังกล่าว จึงไม่เหมาะสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน ของพื้นที่
โครงการ เนื่องจากมีขนาดครัวเรือนหนาแน่น 2.75 คน/ครัวเรือน แต่เหมาะสาหรับ กลุ่มประชากร
นอกชุมชน เนื่องจากมีขนาดครัวเรือนหนาแน่น 1.09 คน/ครัวเรือน
- ที่อยู่อาศัยขนาด 50 sqm/Unit
พื้นที่โครงการมีจานวนที่อยู่อาศัยขนาด 50 sqm/Unit รวม 30,148 Unit ซึ่งมีสัดส่วน
มากที่ สุ ดในพื้นที่ โครงการ เที ยบเท่ารูปแบบ 1 Bedroom Plus ซึ่ งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่ไม่เกิน
50 sqm /Unit ประกอบด้วย 1 ห้องนอน และเพิ่มห้องอเนกประสงค์เข้ามาอีก 1 ห้อง เหมาะสาหรับ
อยู่อาศัยประมาณ 2-3 คน
รูปแบบการอยู่อาศัยดังกล่าว จึงเหมาะสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน ของพื้นที่โครงการ
เนื่องจากมีขนาดครัวเรือนหนาแน่น 2.75 คน/ครัวเรือน แต่มีขนาดใหญ่เกินไปสาหรับ กลุ่มประชากร
นอกชุมชน เนื่องจากมีขนาดครัวเรือนหนาแน่น 1.09 คน/ครัวเรือน
- ที่อยู่อาศัยขนาด 70 sqm/Unit
พื้นที่ โครงการมี จานวนที่อ ยู่อ าศั ยขนาด 70 sqm/Unit รวม 2,997 Unit เทียบเท่ า
รูปแบบ 2 Bedroom ซึ่งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่มากกว่า 50 sqm/Unit ประกอบด้วย 2 ห้องนอน
เหมาะสาหรับครอบครัวขนาดเล็ก อยู่อาศัยประมาณ 3-4 คน
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รูปแบบการอยู่อาศัยดังกล่าว จึง มีขนาดใหญ่เกินไปสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชนและ
กลุ่มประชากรนอกชุมชนของพื้นที่โครงการ
สรุปภาพรวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน มีขนาดที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับขนาด
ครัวเรือนรวม 9,308 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.73 ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด และที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรนอกชุมชน มีขนาดที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนรวม 424 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
1.22 ของที่อยู่อาศัยทั้งหมด
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการของ Model 1
เป็ น การวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
ประกอบด้วย ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง, ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา
และศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย เปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 รวมถึง
ตาแหน่งที่ตั้ง ลั กษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอ ครอบคลุม และ
ประสิทธิภาพในการแบ่งเบาภาระให้บริการสาธารณะของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
3.2.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ของพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 5.1.5 - 18 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (Model 1) จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

18,069

18,069
99,011
99,011

15,015

7,508

7,508

Creative Waterfront
Smart
Zone
Zone
Community

4,645

4,645

43,941

12,469
7,135
11,085

26,813

C3-3
Zone

15,134 50,341 57,503

15,134

6,400

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)
A1
A3
G2
Zone
Zone
Zone

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1
ศูนย์กลางการศึกษา
2
ศูนย์กลางการขนส่ง
- Tram Depot
- จอดรถ
3
ศูนย์กลางการบริการ
- สถานีตารวจ
- โรงพยาบาล
- หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- โรงไฟฟ้าย่อย
- สถานีดับเพลิง
- ศูนย์การเรียนรู้
4
ศูนย์กลางด้านศาสนา
5
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
- พิพิธภัณฑ์
- ศูนย์วัฒนธรรม
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ตร.ม.)
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

84,199 4,854

84,199

4,854

436

436

กรม
B1
B2
ศุลกากร Zone Zone

ตาราง 5.1.5 - 14 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของ Model 1

62,010
99,011
349,206
2,877,655

12,361
19,778
84,635
12,469
7,135
11,085
-

6,400
26,813

7,508

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)

12.14

5.60

0.00

5.13

1.15

0.26

รวม
สัดส่วน
(%)

308

308

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

114,620

114,620
14,072
14,072

24,310 19,340

13,044

6,400

13,097 24,310 19,340 19,444

6,549

6,549

Creative Waterfront
Smart
Zone
Zone
Community

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
A1
A3
G2
Zone Zone Zone

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1
ศูนย์กลางการศึกษา
2
ศูนย์กลางการขนส่ง
- Tram Depot
- จอดรถ
3
ศูนย์กลางการบริการ
- สถานีตารวจ
- โรงพยาบาล
- หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- โรงไฟฟ้าย่อย
- สถานีดับเพลิง
- ศูนย์การเรียนรู้
4
ศูนย์กลางด้านศาสนา
5
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
- พิพิธภัณฑ์
- ศูนย์วัฒนธรรม
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ตร.ม.)
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

113,771

กรม
ศุลกากร

105,333 113,771

7,200
4,121
6,400

87,612

C3-3
Zone

ตาราง 5.1.5 - 15 พื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของ Model 1

2,230

2,230

B1
Zone

127,664
14,072
76
426,293
10,585,994

76

8,779
43,650
113,847
7,200
4,121
6,400
-

6,400
87,612

6,549

4.03

1.34

0.00

1.74

0.89

0.06

รวม
พื้นที่ใช้สอย
สัดส่วน
B2
รวม (ตร.ม.)
(%)
Zone

309

309

26,687
7,508

33,213
14,156

147,464

223,288

-

-

2,873

161,021

26,687
0.89
14,156
0.48
223,288
7.45
0.00
2,873
0.10
267,004
8.92
2,996,471 100.00

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางการศึกษา
ศูนย์กลางการขนส่ง
ศูนย์กลางการบริการ
ศูนย์กลางด้านศาสนา
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตร.ม.)
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.)

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สัดส่วน
(%)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

7,508
0.26
33,213
1.15
147,464
5.13
0.00
161,021
5.60
349,206 12.14
2,877,655 100.00

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)

26,064
6,549

6,780

94,012

183,997

268,675

สัดส่วน
(%)

-

-

3,155

141,736

6,549
0.06
94,012
0.89
183,997
1.74
0.00
141,736
1.34
426,293
4.03
10,585,994 100.00

Model 1
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
รวม (ตร.ม.)

เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย

26,064
1.11
6,780
0.29
268,675 11.39
0.00
3,155
0.13
304,674 12.92
2,357,871 100.00

ปัจจุบนั ปี 2563
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
รวม (ตร.ม.)

ภาพที่ 5.1.5 - 19 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นทีใ่ ช้สอย สาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1
2
3
4
5

ลาดับ
ที่

ตาราง 5.1.5 - 16 เปรียบสัดส่วนพื้นที่ดนิ พื้นทีใ่ ช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

-0.64
+0.63
-2.53
0.00
+5.28
+2.74

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนพื้นที่ดนิ จาก
ปัจจุบนั (%)

310

310

311
จากภาพที่ 5.1.5-18 ภาพที่ 5.1.5-19 และตาราง 5.1.5-16 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สั ม พั น ธ์ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ คือ มีการเพิ่ม หรือลดลง สัมพันธ์กัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน ปี 2563 ดังนี้
- ประเภทที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น
ประเภทที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย สั ดส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28 และพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น 138,581 ตร.ม.
ประกอบด้วย พื้นที่ ศูนย์วัฒนธรรม บริเวณ Waterfront Zone และ พิพิธภัณฑ์ บริเวณ Creative
Zone และ G2 Zone พื้นที่ดังกล่าวทาหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โครงการ
รองลงมา คือ ศูนย์กลางการขนส่ง สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63
และพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น 87,232 ตร.ม. ประกอบด้วย Tram Depot บริเวณ G2 Zone และอาคาร
จอดรถ บริเวณ C3-3 Zone ซึ่งทาหน้าที่รองรับเชื่อมต่อกับพื้นที่ทางด่วน
- ประเภทที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ใช้สอยลดลง
ประเภทที่มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด คือ ศูนย์กลางการบริการ สัดส่วนการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ลดลงร้ อ ยละ 2.53 และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยลดลง 84,678 ตร.ม. ประกอบด้ ว ย สถานี ต ารวจ,
โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ , โรงไฟฟ้าย่อย, สถานีดับเพลิง, ศูนย์การเรียนรู้ โดยมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจมากที่สุด
รองลงมา คือ ศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่โครงการ สัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินลดลงร้อยละ 0.64 และพื้นที่ใช้สอยลดลง 19,515 ตร.ม. บริเวณ Smart Community
แสดงถึงเน้นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนของพื้นที่โครงการ
- ประเภทที่มไี ม่มีในพื้นที่โครงการ
ประเภทที่ไม่มีในพื้นที่โครงการทั้งปัจจุบัน ปี 2563 และ Model 1 คือ ศูนย์กลางด้าน
ศาสนา ส่งผลต่อไม่มีพื้นที่ส่วนที่มีความจาเป็นต้องอนุรักษ์หรือเก็บรักษาภายในพื้นที่โครงการ
3.2.2 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวม
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เป็ น การสรุ ป สั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดงานวิจัย จากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการของ Model 1 เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.1.5-17 และภาพที่ 5.1.5-20
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ตาราง 5.1.5 - 17 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
ลาดับ
ที่

ปัจจุบนั ปี 2563
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1
ศูนย์กลางการศึกษา
2
ศูนย์กลางการขนส่ง
3
ศูนย์กลางการบริการ
4
ศูนย์กลางด้านศาสนา
5
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ตร.ม.)
รวมพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนง (ตร.ม.)

570,302
21,304
805,561
171,251
24,489

2.69
0.10
3.79
0.81
0.12

Model 1
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนจาก
ปัจจุบนั (%)

551,123
40,361
729,737
171,251
182,637

2.61
0.19
3.46
0.81
0.86

-0.09
+0.09
-0.35
0.00
+0.74

1,592,907
7.50 1,675,109
21,230,438 100.00 21,111,622

7.93
100.00

+0.39

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

805,561
729,737
570,302
551,123
171,251
40,361
21,304

171,251

182,637
24,489

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

ภาพที่ 5.1.5 - 20 แผนภูมเิ ปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1

จากตาราง 5.1.5-17 และภาพที่ 5.1.5-20 การเปลี่ ย นแปลงสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการของพื้นที่โครงการที่แบ่งเบาภาระบริการให้เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ได้แก่ ด้าน
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 0.74 และ
ศูนย์กลางการขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ส่วนศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางการบริการ ซึ่งมี
สัดส่วนลดลงจะพิจารณาความเพียงพอ ครอบคลุม และประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป
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3.2.3 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ Model 1
เป็นการวิเคราะห์สาธารณูปโภค สาธารณูปการแต่ละประเภทของ Model 1 ประกอบ
กับผังแสดงการเข้าถึงการให้บริการ เพื่อศึกษาความเพียงพอ ครอบคลุม และประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสาธารณะของพื้นที่โครงการ รวมถึงความสามารถแบ่งเบาภาระการให้บริการของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้
1) กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
ส าหรั บ กลุ่ ม สาธารณู ป การที่ ก าหนดมาตรฐานรั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ลาง
การศึกษา, ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และศูนย์กลางการขนส่ง
(1) ศูนย์กลางการศึกษา

ภาพที่ 5.1.5 - 21 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางการศึกษาของ Model 1
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

จากภาพที่ 5.1.5-21 Model 1 มี ศู น ย์ ก ลางศึ ก ษาเพี ย งแห่ ง เดี ย ว บริ เ วณ Smart
Community ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นสถานศึกษารองรับระดับใด และมีจานวนห้องเรียนทั้งหมดเท่าไหร่
ในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์จานวนห้องเรียน จากพื้นที่ใช้สอยอาคาร พื้นที่อาคารคลุมดิน จานวนชั้น
และความสูงอาคาร โดยหักลบพื้นที่ Circulation และส่วน Service ภายในอาคาร 30% และอ้างอิง
ขนาดห้องเรียนมาตรฐานขั้นต่า ขนาด 8x8 เมตร (64 ตร.ม./ห้องเรียน) เพื่อสรุปจานวนห้องเรียน
ทั้งหมด
ตั้งสมมติฐานว่าอาคารเรียนดังกล่าวสามารถรองรับนักเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถม
และระดับมัธยม ระดับชั้นละจานวนห้องใกล้เคียงกัน ไม่รวมระดับอุดมศึกษา เนื่องจากวัตถุประสงค์
เป็นการรองรับกลุ่มประชากรในชุมชน ซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งเขตคลองเตยและเขตพระโขนง โดย
รัศมีการให้บริการ 5 กิโลเมตร สาหรับระดับมัธยม เป็นระยะมากที่สุดที่เหมาะสมสาหรับรองรับ
นักเรียนจากชุมชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ ตามเกณฑ์การเข้าถึงการให้บริการตามทฤษฎีเมือง
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โดยเปรียบเทียบจานวนนักเรียนต่อจานวนห้องเรียน รวมทั้งจานวนนักเรียนต่อจานวนครู
สาหรับแต่ละระดับ อ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงในตาราง 2.16-4 เพื่อ
วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละระดับ เปรียบเทียบกับจานวน
ประชากรวัยเรียนของ Model 1
รวมทั้งเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนนอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตย และเขตพระโขนง เพื่อสรุป ความสามารถในการแบ่งเบาภาระการให้บริการศูนย์กลาง
การศึกษาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
1.1 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับ จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวน
ครู ของ Model 1
ตาราง 5.1.5 - 18 จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ของ Model 1
อาคาร
ศูนย์กลางการศึกษา
A5-1.8-1
(4 ชั้น สูง 12 เมตร)
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถม
- ระดับมัธยม
รวมทั้งหมด

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

7,508

4,945

พื้นที่ พื้นที่อาคาร
ใช้สอย
คลุมดิน
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
6,549

2,562

จานวน
ห้องเรียน
รวม (ห้อง)

เกณฑ์
นักเรียน :
ห้องเรียน

จานวน
นักเรียน
รวม (คน)

เกณฑ์ จานวน
นักเรียน : ครูรวม
ครู
(คน)

71
23
24
24
71

30 : 1
40 : 1
40 : 1

690
960
960
2,610

25 : 1
25 : 1
20 : 1

หมายเหตุ : พื้นที่ห้องเรียน คิด 70% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ขนาดห้องเรียนมาตรฐาน 8x8 เมตร (64 ตร.ม./
ห้องเรียน)

จากตาราง 5.1.5-18 พื้นที่โครงการ Model 1 สามารถรองรับจานวนนักเรียนได้รวม
ทั้งหมด ประมาณ 2,610 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 690 คน ระดับประถม 960 คน และระดับมัธยม
960 คน
1.2 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรองรั บ จานวนนัก เรี ย นของ Model 1 กั บ
จานวนประชากรวัยเรียนของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียน กับจานวนประชากรวัย
เรียนของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 1 ซึ่งคานวณสัดส่วน % จานวน
ประชากรวัยเรียนแต่ละระดับจากสัดส่วนจานวนประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562 รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 5.1.5-19 เมื่ อ ก าหนดให้ น อกพื้ น ที่ โ ครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมี
ความสามารถรองรับจานวนนักเรียนแต่ละระดับเท่ากับปัจจุบันปี 2563

28
39
48
115

ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 3-5 ปี)
ระดับประถม (ช่วงอายุ 6-11 ปี)
ระดับมัธยม (ช่วงอายุ 12-17 ปี)
ระดับอุดมศึกษา (ช่วงอายุ 18-21 ปี)
รวมประชากรวัยเรียนทั้งหมด
รวมประชากรทั้งหมด

1
2
3
4

4,506
10,131
11,114
8,492
34,243
228,312

เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง
1.97
4.44
4.87
3.72
15.00
100.00

คิดเป็นร้อยละ
ของทั้งหมด
1,153
2,593
2,845
2,174
8,765
58,437

พื้นที่โครงการ
4,060
9,128
10,014
7,652
30,855
205,728

เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง

ประชากรวัยเรียน Model 1 (คน)

ความสามารถในการรองรับ Model 1
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
(แห่ง)
(แห่ง)
1
690
43
3,882
1
960
26
14,546
1
960
16
18,196
5
เพียงพอ
2,610

หมายเหตุ จานวนประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562 อ้างอิงจากสถิติจานวนประชากรแยกรายอายุ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ระดับ

ลาดับ

ประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562

ตาราง 5.1.5 - 19 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนของ Model 1 กับจานวนประชากรวัยเรียนของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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315
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จากตาราง 5.1.5-19 เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะความสามารถในการรองรับจานวน
นักเรียนแต่ละระดับ แสดงถึง ภาพรวมความเพียงพอในการให้บริการ ซึ่งจะต้องพิจารณควบคู่กับ
ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง ความสามารถในการให้บริการต่อไป
• ระดับอนุบาล
Model 1 ไม่สามารถรองรับจานวนนักเรียนระดับอนุบาลของพื้นที่โครงการ ได้เพียงพอ
กับประชากรวัยเรียนระดับอนุบาล ส่งผลให้มีนักเรียน 463 คน ต้องเรียนนอกพื้นที่โครงการ ซึ่ง
ภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงไม่สามารถรองรับได้เพียงพอจานวน 178 คน แสดงถึงเป็น
การเพิ่มภาระให้นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 เขตไม่สามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ
• ระดับประถม
Model 1 ไม่สามารถรองรับจานวนนักเรียนระดับ ประถมของพื้นที่โครงการ ได้เพียงพอ
กับประชากรวัยเรียนระดับประถม ส่งผลให้มีนักเรียน 1,633 คน ต้องเรียนนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งยัง
อยู่ในรัศมีการเข้าถึงการให้บริการตามเกณฑ์ รวมถึง ภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงสามารถ
รองรับได้เพียงพอและเกินจานวนประชากรวัยเรียนของทั้ง 2 เขต จานวน 5,418 คน แสดงถึงโรงเรียน
ประถมของพื้นที่โครงการช่วยแบ่งเบาภาระเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 เขตสามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ
• ระดับมัธยม
Model 1 ไม่สามารถรองรับจานวนนักเรียนระดับ มัธยมของพื้นที่โครงการ ได้เพียงพอ
กับประชากรวัยเรียนระดับมัธยม ส่งผลให้มีนักเรียน 1,885 คน ต้องเรียนนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งยังอยู่
ในรัศมีการเข้าถึงการให้บริการตามเกณฑ์ รวมถึงภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงสามารถ
รองรับได้เพียงพอและเกินจานวนประชากรวัยเรียนของทั้ง 2 เขต จานวน 8,182 คน แสดงถึงโรงเรียน
มัธยมของพื้นที่โครงการช่วยแบ่งเบาภาระเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 เขตสามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ
• ระดับอุดมศึกษา
Model 1 ไม่มีศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่โครงการ ซึ่งความสามารถใน
การรองรับจานวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา มีเกณฑ์แตกต่างกันตามสาขาวิชา ส่งผลให้นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตย ซึ่งมีศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้าไท) และนอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง จานวน 4 แห่ง รวมทั้งหมด 5
แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุมตามรัศมีการให้บริการ แสดงถึงพื้นที่โครงการ
ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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1.3 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง ความสามารถใน
การให้บริการ และประสิทธิภาพในการให้บริการ
1.3.1 ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาล

ภาพที่ 5.1.5 - 22 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอนุบาล ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
เปรียบเทียบศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1.ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการโรงเรียนอนุบาลภายในพื้นที่โครงการ ของ Model 1 มีจานวนรวม 1 แห่ง
ซึ่งลดลง 16 แห่ง จากปัจจุบัน ปี 2563 โดยย้ายโรงเรียนเดิมออกทั้งหมด 17 แห่ง ทาให้คงเหลือ
ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาลในเขตคลองเตยรวมทั้งหมด 23 แห่ง จากเดิมทั้งหมด 39 แห่ง โดย
อยู่ในพื้นที่โครงการ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.35 ในบริเวณ Smart Community สามารถเข้าถึงได้
ทางถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า ซึ่งเป็นแนวถนนที่จะมีแผนขยายถนนในอนาคต
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนอนุบาลภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริ การ
ส าหรั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนในระยะ 500 เมตร พบว่ า โรงเรี ย นอนุ บ าล 1 แห่ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุ ม อยู่ อ าศั ย ทั้ ง หมดภายในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยครอบคลุ ม เพี ย งบางส่ ว นของ Smart
Community เท่านั้น
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การให้บริการโรงเรียนอนุบาลนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย มี จานวน 5 แห่ง จาก
จานวนทั้งหมด 22 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.72 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึง
พื้นที่อยู่อาศัยภายในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตยใน ให้บริการได้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยใน
G Zone และ A3 Zone, โรงเรี ย นพระหฤทั ย คอนแวนต์ ให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม ถึ ง A3 Zone,
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ให้บริการได้ครอบคลุมถึง Residential Zone, โรงเรียนพระโขนงวิทยา และ
โรงเรียนวัดสะพาน ให้บริการได้ครอบคลุมถึง Smart community ซึ่งโรงเรียนทั้ง 5 แห่งสามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมเพียงบางส่วนของพื้นที่โครงการเท่านั้น
การให้บริการโรงเรียนอนุบาลนอกพื้นที่โครงการ ในเขตพระโขนง ไม่มีโรงเรียนที่สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในโครงการ
สามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนอนุบาลตาม Model 1 ซึ่งรองรับนักเรียนได้ประมาณ 690 คน
ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม ภายในพื้นที่โครงการ เป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนอนุบาลนอก
พื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในการรองรับตามรัศมีการให้บริการและรองรับจานวน
นักเรียนส่วนทีไ่ ม่สามารถรองรับได้เพียงพอดังกล่าว
1.3.2 ศูนย์กลางการศึกษาระดับประถม

ภาพที่ 5.1.5 - 23 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับประถม ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
เปรียบเทียบศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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1.ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการโรงเรียนประถมภายในพื้นที่โครงการ ของ Model 1 มีจานวนรวม 1 แห่ง
ซึ่ งลดลง 2 แห่ง จากปัจจุบัน ปี 2563 โดยย้ายโรงเรี ยนเดิม ออกทั้ งหมด 3 แห่ง ทาให้คงเหลื อ
ศูนย์กลางการศึกษาระดับประถมในเขตคลองเตยรวมทั้งหมด 14 แห่ง จากเดิมทั้ งหมด 16 แห่ง โดย
อยู่ในพื้นที่โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.14 ในบริเวณ Smart Community ใกล้ที่อยู่อาศัย
สาหรับชุมชน สามารถเข้าถึงได้ทางถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนประถมภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการ
ส าหรั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนในระยะ 2 กิ โ ลเมตร พบว่ า โรงเรี ย นประถม 1 แห่ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดของพื้นที่โครงการ โดยครอบคลุมเพียง Smart Community และ
ชุมชนแออัดเดิม บริเวณ X2 Zone รวมถึงบางส่วนของ Residential Zone เท่านั้น แต่ สามารถ
ให้บริการได้ ครอบคลุม ถึงนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนภูมิจิตร ชุมชน
ปิยะวัชร ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย ชุมชนเริ่มเจริญ ชุมชนสวัสดี ชุมชนข้างโรงเรียน
วัดสะพาน ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนสวนไทร นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
เล็กเที่ยง ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนหลังวัดบุญรอดธรร
มาราม
การให้บริการโรงเรียนประถมนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวนรวม 13 แห่ง มี
การกระจายตัวทั่ วทั้งเขต ทาให้สามารถให้บริการได้ ครอบคลุมพื้นที่ อยู่อาศัยทั้งหมดภายในพื้นที่
โครงการ รวมถึงพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด
การให้บริการโรงเรียนประถมนอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มี จานวน 5 แห่ง จาก
จานวนทั้งหมด 12 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.66 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึง
พื้นที่อยู่อาศัย ภายในโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบพิธวิทยา โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อน อุปถัมภ์)
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ ส สาขาอ่อนนุช โรงเรียนสมาหารศึกษา และโรงเรียนสยามสามไตร โดย
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ Smart Community และชุมชนแออัดเดิม บริเวณ X2 Zone
สามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนประถมตาม Model 1 ซึ่งรองรับนักเรียนได้ประมาณ 960 คน
ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง แต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2
เขตสามารถรองรับ จานวนนัก เรี ยนระดั บประถมได้อย่ า งเพีย งพอ รวมถึงมีโรงเรียนที่มี รัศ มี ก าร
ให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของโครงการ บริเวณ Retail Mixed use Zone, Residential
Zone, G Zone และ A3 Zone
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3.ประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นการสรุป จานวนนักเรียนต่อจานวนห้องเรียน และจานวนนักเรียนต่อจานวนครู
ส าห รั บ โร งเรี ยน ระดั บ ปร ะถ มของ Model 1 เปรี ย บเที ย บตาม เกณฑ์ ม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงในตาราง 2.16-4 โดยการเปลี่ยนแปลงจานวนห้องเรียน จานวน
นักเรียน จานวนครู ระดับประถม ของ Model 1 เป็นการหักลบจานวนของโรงเรียนที่ถูกย้ายออกจาก
พื้นที่โครงการในอนาคต ดังแสดงในตาราง 5.1.5-20 และบวกรวมจานวนของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายในพื้นที่โครงการ ดังแสดงในตาราง 5.1.5-21 เมื่อกาหนดให้โรงเรียนนอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงยังคงมีจานวนโรงเรียนเท่าเดิมในอนาคต
ตาราง 5.1.5 - 20 จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ระดับประถม ปัจจุบนั ปี 2563
ของโรงเรียนซึง่ ถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการในอนาคต
ลาดับ
โรงเรียนระดับประถมเขตคลองเตย
1
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
2
โรงเรียนศูนย์รวมน้าใจ
3
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์
รวมทั้งหมด

จานวนนักเรียน
344
727
484
1,555

จานวนครู

จานวนห้องเรียน
13
12
38
21
21
12
72
45

ที่มา : สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 5.1.5 - 21 จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ระดับประถม ของ Model 1
ลาดับ
1
2

ระดับประถม
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง

สถานศึกษา
14
12

จานวน
นักเรียน
ครู
6,740
400
7,806
458

ห้องเรียน
237
243

อัตราส่วน
นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้องเรียน
16 : 1
28 : 1
17 : 1
32 : 1

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563, สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

จากตาราง 5.1.5-21 เมื่อพิจารณาอัตราส่วน จานวนนักเรียน : จานวนครู และ จานวน
นั ก เรี ย น : จ านวนห้ อ งเรี ย น ระดั บ ประถม Model 1 พบว่ า อั ต ราส่ ว นอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด คือ จานวนนักเรียน : จานวนครู ไม่เกิน 25 : 1 และจานวนนักเรียน :
จานวนห้องเรียน ไม่เกิน 40 : 1 แสดงถึงการให้บริการโรงเรียนระดับประถมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีจานวนนักเรียน : จานวนห้องเรียน 28 : 1 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน
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1.3.3 ศูนย์กลางการศึกษาระดับมัธยม

ภาพที่ 5.1.5 - 24 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับมัธยม ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
เปรียบเทียบศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1.ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการโรงเรียนมัธยมภายในพื้นที่โครงการของ Model 1 มีจานวนรวม 1 แห่ง
เท่ากับปัจจุบัน ปี 2563 จากทั้งหมด 6 แห่ง ในเขตคลองเตย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.66
โดยย้ายโรงเรียนเดิมออก และสร้างใหม่ในบริเวณ Smart Community
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการโรงเรียนมัธยมภายในพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการสาหรับ
พื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร พบว่าโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่อยู่
อาศัยทั้งหมดของพื้นที่โครงการ รวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตคลองเตย และเขตพระโขนง
การให้บริการโรงเรียนมัธยมนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวนรวม 5 แห่ง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนทั้งหมดภายในโครงการ รวมถึงพื้นที่ในเขตคลองเตยทั้งหมด และ
ครอบคลุมถึงพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของเขตพระโขนง
การให้บริการโรงเรีย นมั ธยมนอกพื้น ที่โครงการเขตพระโขนง จานวนรวม 10 แห่ง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่อยู่อาศัยภายในโครงการ
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สามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนมัธยมตาม Model 1 ซึ่งรองรับนักเรียนได้ประมาณ 960 คน
สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม ภายในพื้ น ที่ โ ครงการ และครอบคลุ ม ถึ ง นอกพื้ น ที่ โ ครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงเกือบทั้งหมด แสดงถึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 เขตสามารถรองรับจานวนนักเรียนระดับมัธยมได้อย่างเพียงพอ รวมถึงมี
โรงเรียนที่มีรัศมีการให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของโครงการทั้งหมด
3.ประสิทธิภาพในการให้บริการ
เป็นการสรุป จานวนนักเรียนต่อจานวนห้องเรียน และจานวนนักเรียนต่อจานวนครู
สาหรับโรงเรียนระดับมัธยมของ Model 1 เปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังแสดงในตาราง 2.16-4 โดยการเปลี่ยนแปลงจานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ระดับ
มัธยม ของ Model 1 เป็นการหักลบจานวนของโรงเรียนที่ถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการในอนาคต
ดังแสดงในตาราง 5.1.5-22 และบวกรวมจานวนของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม่ภายในพื้นที่โครงการ ดัง
แสดงในตาราง 5.1.5-23 เมื่อกาหนดให้โรงเรียนนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ยังคงมีจานวนโรงเรียนเท่าเดิมในอนาคต
ตาราง 5.1.5 - 22 จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ระดับมัธยม ปัจจุบนั ปี 2563
ของโรงเรียนซึง่ ถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการในอนาคต
ลาดับ
1

ระดับมัธยมเขตคลองเตย
โรงเรียนชุมชนพัฒนา

จานวนนักเรียน
230

จานวนครู
9

จานวนห้องเรียน
7

ที่มา : สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตาราง 5.1.5 - 23 จานวนห้องเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู ระดับมัธยม ของ Model 1
ลาดับ
1
2

ระดับมัธยม
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง

จานวน
สถานศึกษา นักเรียน
ครู
6
7,986
432
10
10,210 548

ห้องเรียน
237
311

อัตราส่วน
นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้องเรียน
18 : 1
33 : 1
17 : 1
32 : 1

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563, สานักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

จากตาราง 5.1.5-23 เมื่อพิจารณาอัตราส่วน จานวนนักเรียน : จานวนครู และ จานวน
นั ก เรี ย น : จ านวนห้ อ งเรี ย น ระดั บ มั ธ ยม Model 1 พบว่ า อั ต ราส่ ว นอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด คือ จานวนนักเรียน : จานวนครู ไม่เกิน 20 : 1 และจานวนนักเรียน :
จานวนห้องเรียน ไม่เกิน 40 : 1 แสดงถึงการให้บริการโรงเรียนระดับมัธยมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
มีจานวนนักเรียน : จานวนครู 18 : 1 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน
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1.3.4 ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาพที่ 5.1.5 - 25 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
เปรียบเทียบศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1.ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
Model 1 ไม่ มี ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง จากเดิ ม มี
จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ในอนาคตจะถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการ ทา
ให้เหลือ 1 แห่ง ในเขตคลองเตย คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้าไท) ตั้งอยู่บริเวณถนน
พระรามที่ 4 ถนนกล้วยน้าไท ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า และซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจากรัศมีการให้บริการ
สาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 กิโลเมตร พบว่าสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 1 แห่ง นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตย และจานวน 4 แห่ง นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่โครงการ รวมถึงพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด
สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจานวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่โครงการ
ไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แต่ในภาพรวมสถานศึกษาโดยรอบพื้ นที่
โครงการสามารถให้บริการได้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด
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(2) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข

ภาพที่ 5.1.5 - 26 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนก
ประเภทตามระดับการบริการ
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

จากภาพที่ 5.1.5-26 พื้นที่โครงการ Model 1 มีเฉพาะศูนย์กลางด้านสาธารณสุขระดับ
โรงพยาบาล จานวนรวม 2 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณ A1 Zone และ A3 Zone ตามลาดับ โดยบริเวณ
A3 Zone กาหนดให้สามารถรองรับการให้บริการได้ 60 เตียง ส่วนในบริเวณ A1 Zone ไม่ได้กาหนด
จานวนเตียง จึงอ้างอิงจานวนเตียงจากการเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยและจานวนเตียงของ A3 Zone
และได้จานวนเตียงรวม 75 เตียง
การวิเคราะห์จาแนกตามระดับการบริการ ซึ่งแบ่งเป็นระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย และ
ระดับโรงพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โครงการ ของ Model 1 จากปัจจุบัน
ปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ใน 3
ประเด็น ได้แก่ ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง , ความสามารถในการให้บริการ
และประสิทธิภาพในการให้บริการ อ้างอิงเกณฑ์การเข้าถึงการให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
ตามทฤษฎีเมือง และองค์การอนามัยโลก WHO ดังแสดสงในตาราง 2.1.6-4
เมื่อกาหนดให้นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีความสามารถรองรับ
ให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุขเท่ากับปัจจุบันปี 2563
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2.1 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย

ภาพที่ 5.1.5 - 27 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย (Model 1) เปรียบเทียบศูนย์กลางด้านสาธารณสุขนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

1.ตาแหน่งที่ตงั้ ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
Model 1 ไม่มีการให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ใน
พื้นที่โครงการ ซึ่งจากเดิมมีจานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ตั้งอยู่บริเวณ
ชุมชน ใกล้แนวถนนอาจณรงค์ ทาให้คงเหลือศูนย์บริการสาธารณสุขนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย
จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ตั้งอยูบ่ ริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท เข้าถึง
ได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีพร้อมพงษ์) และทางถนนด้วยรถโดยสารประจาทาง
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุข ระดั บ ศู น ย์ ห รื อ สถานี อ นามัย พิ จ ารณาจากรั ศ มี การ
ให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร เนื่องจากศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ได้
ถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการ ทาให้ไม่มี ศูนย์หรือสถานีอนามัย ดูแลขอบเขตพื้นที่แขวงคลองเตย
ทั้งหมด โดยต้องใช้บริการภายนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง เป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับพื้นที่ภายนอกโครงการ
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการและเขตคลองเตยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขต
พระโขนง ปัจจุบันมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง ซึ่งอยู่ในรัศมีการ
ให้บริการตามทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีจานวนรวม 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 34
โพธิ์ศรี สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่โครงการ และศูนย์บริการสาธารณสุข
32 มาริษตินตมุสิก สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงบริเวณ Smart Community และบางส่วนของ
พื้ น ที่ Residential Zone และ Retail Mixed use Zone ศู น ย์ บ ริ ก ารทั้ ง 2 แห่ ง อยู่ ใ นรั ศ มี ก าร
ให้บริการตามทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
สามารถสรุปได้ว่าการย้ายศูนย์บริการสาธารณสุขออกจากพื้นที่โครงการ เป็นการเพิ่ม
ภาระให้ศูนย์บริการภายนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งต้องเพิ่มขอบเขตพื้นที่
รับผิดชอบมากขึ้น แต่รัศมีการให้บริการของแต่ละแห่งยังคงครอบคลุมที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ
และเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าถึงการให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ตามทฤษฎีเมือง แสดงถึง
ความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
2.2 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล

ภาพที่ 5.1.5 - 28 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย
(Model 1) เปรียบเทียบศูนย์กลางด้านสาธารณสุขนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ตาราง 5.1.5 - 24 ข้อมูลจานวนเตียงโรงพยาบาล ของ Model 1 และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
ลาดับ
โรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลรัฐบาล
- โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
- โรงพยาบาล A1 Zone
- โรงพยาบาล A3 Zone
2
โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์
- โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
รวม

จานวนเตียง ตาม Model 1

เกณฑ์จานวนเตียง : ประชากร 1,000 คน

120
75
60

3

80
250
585

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และไฟล์ GIS 1:4000
สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

1.ตาแหน่งที่ตงั้ ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ของพื้นที่โครงการมีจานวน
2 แห่ง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในบริเวณ A1 Zone และ A3 Zone จัดเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 1
แห่ง จากปัจจุบัน ปี 2563 และย้ายโรงพยาบาลท่าเรือเดิม ออกจากพื้นที่โครงการ ทาให้ ในเขต
คลองเตยมีจานวนรวม 5 แห่ง อยู่ในพื้นที่โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ในอนาคตสามารถ
เข้าถึงได้ด้วย Tramway ซึ่งเชื่อมต่อจาก MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปจนถึง BTS สถานี
พระโขนง มีจุดจอดสถานีใกล้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง บริเวณถนนสุนทรโกษาตัดกับถนนเกษมราษฎร์
ส่วนโรงพยาบาลนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ได้แก่ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนดวงพิทักษ์ เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง
(MRT สถานีคลองเตย) และทางถนนด้วยรถโดยสารประจาทาง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชน 2
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และโรงพยาบาลกล้วยน้าไท ตั้งอยู่บริเวณแนวถนนพระรามที่ 4
เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีพระโขนง) ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน
ด้วยรถโดยสารประจาทาง
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลของพื้นที่โครงการ พิจารณาจากรัศมี
การให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 10 กิโลเมตร พบว่าโรงพยาบาล A1 Zone และ A3 Zone
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด
โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
พื้นที่โครงการและเขตคลองเตยทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันเขตพระโขนงไม่มีโรงพยาบาล มีเพียง
โรงพยาบาลเอกชนจานวน 2 แห่ง ที่ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาล
โรงงานยาสูบ สามารถให้บริการได้เกือบครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง
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สามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มจานวนโรงพยาบาลของพื้นที่โครงการ เป็นการแบ่งเบาภาระ
ให้โรงพยาบาลภายนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งรัศมีการให้บริการของแต่ละ
แห่งครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าถึงการให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ตามทฤษฎี
เมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
3.ประสิทธิภาพในการให้บริการ
โรงพยาบาลท่าเรือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะถูกย้ายออกจากพื้นที่โครงการในอนาคต ไม่มี
จานวนเตียงสาหรับรองรับผู้ป่วย จึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในภาพรวม
หากพิจารณาภาพรวมโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ในเขตคลองเตย มีจานวนเตียงรวม 585
เตียง เพิ่มขึ้นจากเดิม 135 เตียง สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 195,000 คน เพิ่มขึ้น
จากเดิม 45,000 คน ซึ่งจานวนประชากร Model 1 ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 ของพื้นที่
โครงการ 58,437 คน เขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวมทั้งหมด 205,728 คน ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการตาม Model 1 ในอนาคต จึงเพียงพอสาหรับประชากรในพื้นที่โครงการ แต่ไม่เพียงพอ
สาหรับเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด โดยรองรับได้ร้อยละ 94.78 ของจานวนประชากร 2
เขต ซึ่งเป็นการรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันปี 2563
(3) ศูนย์กลางการขนส่ง

ภาพที่ 5.1.5 - 29 ผังแสดงศูนย์กลางการขนส่ง ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) จาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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จากภาพที่ 5.1.5-29 ศูนย์กลางการขนส่ง ของ Model 1 ซึ่งจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันปี 2563 โดยจาแนกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะ
สาหรับขนส่งคน และระบบขนส่งสินค้า แบ่งประเภทตามรูปแบบการขนส่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ขนส่ง
สาธารณะทางราง ขนส่งสาธารณะทางถนน และขนส่งสาธารณะทางน้า
กาหนดขอบเขตการศึกษารัศมี 5 และ10 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้สัมพันธ์กับ
รัศมีการให้บริการตามทฤษฎีของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.1 ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
3.1.1 บริการขนส่งสาธารณะทางราง
จากภาพที่ 5.1.5-29 ผั ง แสดงศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ของ Model 1 มี บ ริ ก ารขนส่ ง
สาธารณะทางราง คือ Tramway ซึ่งสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนง เข้ามายังพื้นที่
โครงการ และไปสิ้นสุดที่ MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กาหนดให้มีสถานีทุก ๆ ระยะ 1
กิโลเมตร มีศูนย์กลางสถานีหลักอยู่ในบริเวณ G2 Zone ทาหน้าที่เป็น Tram Depot และสถานีอื่น ๆ
อยู่บริเวณแหล่งดึงดูดของพื้นที่โครงการ เช่น สนามฟุตบอลการท่าเรือ , กรมศุลกากร, การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย, Waterfront Zone, Retail Mixed use Zone, Creative Zone, Business Zone,
Mice Zone, C3-3 Zone และ B1 Zone (Smart Port)
ระบบที่ Model 1 ใช้เป็นระบบรถราง (Tram) ที่ไม่มีสายไฟ (Catenary Free) ซึ่งมีข้อดี
ได้แก่ ลดการรบกวนสายตา เหมาะกับย่านธรุกิจของเมือง ลดค่าใช้จ่ายสาหรับงานจัดทาระบบ
สายอากาศ ค่าก่อสร้าง ค่าบารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบได้ยืดหยุ่น
มากขึ้น ไม่มีข้อจากัดเรื่องความสูงของระบบ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีประสิทธิภาพการใช้งาน
ได้ดีในทุกสภาพอากาศ
การออกแบบ Tramway แบ่งการเชื่อมต่อเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบนพื้นดิน และ
ยกระดับเท่ากับเส้นทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) โดยเชื่อมต่อกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณต่าง ๆ
ของพื้นที่โครงการดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-31 ทางเดินลอยฟ้าดังกล่าว ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้คน
ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว สามารถเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่น ๆ และมีเส้นทาง
จักรยานแบ่งแยกอย่างชัดเจนกับทางเดิน รวมถึงพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อนสาหรับทากิจกรรม หรือ
จัดนิทรรศการต่าง ๆ
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ภาพที่ 5.1.5 - 30 Tramway และทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) ของ Model 1
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 31 ผังแสดงระบบขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนส่งคน ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย
(Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ภาพที่ 5.1.5 - 32 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางราง ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ

1.ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
การเพิ่ม Tramway ภายในพื้นที่โครงการ ทาให้มีทางเลือกสาหรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่
โครงการด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งเดิมสามารถเข้าถึง ได้ทาง MRT
สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ บริเวณถนนรัชดาภิเษก และ MRT สถานีคลองเตย บริเวณถนนพระรามที่ 4
เท่านั้น แต่ในอนาคตสามารถเข้าถึงได้ทาง BTS สถานีพระโขนง บริเวณถนนสายหลัก ถนนสุขุมวิท
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
ในขณะเดียวกันการเดินทางจากภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อออกสู่ภ ายนอก ด้วยระบบ
ขนส่ ง สาธารณะทางราง ซึ่ ง จากเดิ ม ต้ อ งใช้ ร ถส่ว นบุ คคลเท่า นั้ น แต่ เ มื่ อ มี Tramway และสถานี
กระจายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของพื้นที่โครงการ ทาให้มีความสะดวกในการเดินทางเป็นการ
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้อีกวิธีหนึ่ง
2.การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางราง
เมื่ อพิจารณารัศมี การเข้าถึงการให้บริ การรอบสถานีขนส่งในระยะ 400 เมตร ของ
Tramway ภายในพื้นที่โครงการ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของพื้นที่โครงการ
โดยสัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา แสดงถึงการ
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ส่งเสริมกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่สาหรับทากิจกรรมดังกล่าว และเน้นรองรับกลุ่มบุคคลภายนอก
เป็นหลัก
สังเกตได้จากรัศมีการให้บริการของ Tramway ไม่ครอบคลุมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากร
ในชุมชนทั้งหมด ซึ่งมีศูนย์กลางหลักอยู่ในบริเวณ Smart Community ในขณะที่ที่อยู่อาศัยสาหรับ
ประชากรนอกชุมชน บริเวณ Residential Zone สามารถเข้าถึง Tramway ได้จากรัศมีการให้บริการ
รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน Skywalk เพื่อเข้าถึงสถานีรถรางผ่านอาคารอื่น ๆ ได้ด้วย
รูปแบบของ Tramway ซึ่งมีการออกแบบรองรับใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้น ดินและ
ระดับเท่ากับทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากทางเดินลอยฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับอาคารภายในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับ
ย่านหลักใจกลางพื้นที่โครงการได้อย่างทั่วถึง
3.ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
พิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในระยะ 5 และ
10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ บริเวณที่สามารถเปลี่ยนถ่ายทางเลือกในการเดินทางจากระบบขนส่ง
ทางรางเส้นทางหนึ่งไปยังอีกเส้นทางหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงมาถึงพื้นที่โครงการบริเวณ MRT สถานี
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์, MRT สถานีคลองเตย และ BST พระโขนง จากเดิมมีจานวนรวม 9 จุด และจะมี
จานวนเพิ่มขึ้น 1 จุดในอนานคต ได้แก่ จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทา บริเวณสถานีทองหล่อ
3.1.2 บริการขนส่งสาธารณะทางถนน
Model 1 ไม่มีแนวคิดในการเพิ่มการให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน จึงตั้งสมมติ ฐาน
ให้มีการให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนเหมือนกับปัจจุบันปี 2563 ได้แก่ รถโดยสารประจาทาง
(Bus Transit) และรถโดยสารประจ าทางด่ ว นพิ เ ศษ (BRT) รวมถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสาร
แต่ Model 1 มีแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรทางถนน ซึ่งเน้นรองรับการเดินทางส่วน
บุคคลบริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-33 และภาพที่ 5.1.5-34 มี 2 ส่วน ได้แก่
1.สร้างทางเชื่อมต่อทางขึ้น/ลง จากทางด่วนกับอาคารจอดรถของโครงการ
2.ขยายถนนรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้การเดินทางประเภท Through traffic ไม่กีดขวาง
การจราจรในพื้นที่ เช่น ถนนอาจณรงค์, ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า, ถนนสุนทรโกษา เป็นต้น

333

ภาพที่ 5.1.5 - 33 ผังแสดงระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขนส่งคน ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 34 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
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1.ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
บริการขนส่งสาธารณะทางถนน ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการได้ ตาม Model 1 มี
เฉพาะรถโดยสารประจาทาง เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 ซึ่งวิ่งผ่านถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์
ถนนสุนทรโกษา และถนนรัชดาภิเษก ส่งผลให้เมื่อเข้าถึงพื้นที่โครงการในบริเวณดังกล่าวต้องเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางเป็น Tramway แทน จึงจะสามารถเข้าถึงภายในพื้นที่โครงการได้
การขยายถนนรอบพื้นที่โครงการ มีบริเวณที่ซ้อนทับกับเส้นทางเดิน รถโดยสารประจา
ทางปัจจุบัน คือ ถนนสุนทรโกษา เป็นการลดความแออั ดการจราจรในบริเวณดังกล่าว แต่ไม่ได้ส่งผล
ต่อการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนน เช่นเดียวกับการสร้างทาง
เชื่อมต่อทางขึ้น/ลง จากทางด่วนกับอาคารจอดรถของโครงการ
2.การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางถนน
เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงการให้บริการจากเส้นทางรถโดยสารประจาทาง ในระยะ
400 เมตร รถโดยสารประจาทางสามารถให้บริการครอบคลุมเพียงบางส่วนของพื้นที่โครงการ เช่น
Office Zone, Residential Zone, G Zone, A1 Zone, A3 Zone, กรมศุลกากร, G2 Zone และ
Retail Mixed use Zone เป็นต้น
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านหลักใจกลางพื้นที่
โครงการได้ด้วยบริการขนส่งสาธารณะทางถนน รวมถึงที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน ซึ่งมี
ศูนย์กลางหลักอยู่ในบริเวณ Smart Community ไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนเพื่อ
เข้าถึงบริการสาธารณะในบริ เวณอื่น ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้ า น
นันทนาการและการกีฬา โดยต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น ขัดแย้งกับแนวคิดการส่งเสริมให้
ลดการใช้รถส่วนบุคคล แสดงถึงเน้นรองรับการให้บริการบุคคลภายนอกมากกว่ากลุ่มประชากรภายใน
พื้นที่โครงการ
3.ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
พิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในระยะ 5 และ
10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 คือ มีถนนสายหลักซึ่งเชื่อมต่อถึงพื้นที่
โครงการ ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระรามที่ 3
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) ผ่าน
ทางถนนพระรามที่ 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แสดงถึ ง Model 1 ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ความเชื่ อ มโยงของระบบโครงข่ า ยการ
ให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนในภาพรวม
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3.1.3 บริการขนส่งสาธารณะทางน้า

ภาพที่ 5.1.5 - 35 ผังแสดงระบบขนส่งสาธารณะทางน้า สาหรับขนส่งคน ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 36 ผังแสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทางน้า ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
รัศมีการเข้าถึง 5 และ 10 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ
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จากภาพที่ 5.1.5-35 และภาพที่ 5.1.5-36 Model 1 มีการเพิ่มเส้นทางเดินเรือด่วน
เจ้ า พระยา เชื่ อ มต่ อ จากท่ า เรื อ ราษฎร์ บู ร ณะถึ ง ท่ า เรื อ บางนา และมี ท่ า เรื อ ท่ อ งเที่ ย ว ( Cruise
Terminal)
1.ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
Model 1 มีบริการขนส่งสาธารณะทางน้า ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน 2 ทางเลือก จากเดิมสามารถเข้าถึงได้เฉพาะท่าเรือข้ามฟากแม่น้าเจ้าพระยา คือ ท่าวัด
คลองเตยนอก (โพธิ์ทอง) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังฝั่งตรงข้ามที่ท่าเรือกานันขาว พื้นที่บางกะเจ้า จังหวัด
สมุท รปราการ และเส้ นทางเรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่ งมีจุดเริ่มต้นจากคลองพระโขนง
บริเวณพื้นที่โครงการ
โดยสามารถใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเชื่อมต่อจากท่าเรือราษฎร์บูรณะถึงท่าเรือ
บางนา ผ่ า นพื้ น ที่ โ ครงการที่ ท่ า เรื อ วั ด คลองเตย เข้ า สู่ พื้ น ที่ โ ครงการพื้ น ที่ บ ริ เ วณ G2 Zone ซึ่ ง
ให้บริการ Tram depot ทาให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการด้วย
Tramway นอกจากนี้ยังมีท่าเรือท่องเที่ยว (Cruise Terminal) บริเวณ Waterfront Zone ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับสถานีรถรางได้เช่นเดียวกัน
2.การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทางน้า
พิ จ ารณาระยะการเข้า ถึ ง การให้บ ริ การในระยะ 400 เมตร ครอบคลุ ม ภายในพื้นที่
โครงการบริเวณ G2 Zone, Waterfront Zone, Retail Mixed use Zone และ Creative Zone ซึ่ง
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน แสดงถึงเน้น
รองรับบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาทากิจกรรมพาณิชยกรรมภายในพื้นที่โครงการเป็นหลัก
ส่วนเส้นทางเดินเรือโดยสารคลองประเวศบุรีรมย์ จากเดิมสามารถให้บริการชุมชนริม
คลองพระโขนง แต่จาก Model 1 บริเวณดังกล่าวถูกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ทาให้ไม่สามารถให้บริการที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการได้
3.ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
ตาม Model 1 เมื่อมีท่าเรือด่วนแม่น้าเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว เป็นการเพิ่ม
โครงข่ายเชื่อมโยงบริการขนส่งสาธารณะทางแม่น้าเจ้าพระยามายังพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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3.1.4 สรุประบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
1.ความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
Model 1 มีการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง 2 รูปแบบหลักภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่
บริการขนส่งสาธารณะทางราง (Tramway) และบริการขนส่งสาธารณะทางน้า ส่งผลให้เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการเดินทางจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่โครงการได้หลากหลายขึ้น เช่น สามารถเข้าถึงได้จาก
BTS สถานีพระโขนง หรือจากท่าเรือด่วนแม่น้าเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว
ส่วนบริการขนส่งสาธารณะทางถนน ไม่ได้มีการปรับรูปแบบและเส้นทางจากปัจจุบันปี
2563 โดยเส้นทางที่รถโดยสารประจาทางผ่านเข้ามายังพื้นที่โครงการ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการ
เดินทางเป็น Tramway จึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่อื่น ๆ ของพื้นที่โครงการได้
นอกจากนี้ ก ารขยายช่ อ งจราจรของถนนรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม
ทางเลือกในการเดินทางสาหรับ บริการขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ เป็นเพียงการลดความ
แออัดของพื้นที่ ถนนเท่ านั้น แสดงถึงเน้นส่ งเสริมการใช้บ ริการขนส่งสาธารณะเฉพาะพื้น ที่ ศู น ย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านใจกลางพื้นที่โครงการเท่านั้น แต่กลุ่มประชากรในชุมชนยังคง
ต้องใช้รถส่วนบุคคลสาหรับเดินทางภายในย่านเป็นหลัก
2.การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เมื่อพิจารณารัศมีการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งทางราง ทางถนนและทางน้าในระยะ
400 เมตร จาแนกตามความสามารถในการเข้าถึงในแต่ละบริเวณ ดังนี้
บริเวณที่สามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งทางราง ทางถนนและทางน้า
ได้แก่ Retail Mixed use Zone และ G2 Zone ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของรถโดยสารประจาทาง
และศูนย์กลาง Tram Depot รวมถึงจุดเชื่อมต่อท่าเรือวัดคลองเตย เข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถเชื่อม
ต่อไปยังบริเวณใกล้เคียงกัน คือ Waterfront Zone
บริเวณที่สามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะทางราง และทางถนน ได้แก่ Office
Zone, G Zone, A1 Zone, A3 Zone, Residential Zone, กรมศุลกากร และ Smart Community
บริ เ วณที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สาธารณะทางราง และทางน้ า ได้ แ ก่
Waterfront Zone และ Creative Zone
บริเวณที่สามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะเฉพาะทางราง ได้แก่ Business
Zone, Mice Zone, C3-3 Zone, X1 Zone และ B1 Zone (Smart Port)
บริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ได้แก่ B2 Zone และ
X2 Zone สัมพันธ์กับกิจกรรมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าน้าและโลจิสติกส์ ซึ่งแยกออกจากพื้นที่ส่วนชุมชน
เมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม แต่ยังคงมีพื้นที่ชุมชนแออัดเดิมในบริเวณ X2 Zone พื้นที่ ปตท.
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เช่าใช้ เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต ทาให้ยังคงไม่มีระบบขนส่งสาธารณะรองรับในบริเวณ
ดังกล่าวตาม Model 1
3.ความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
พิจารณาสัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในระยะ 5 และ
10 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ การเพิ่มรูปแบบขนส่งสาธารณะทางน้าภายในพื้นที่โครงการ ส่งผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการทางน้าในภาพรวม ซึ่งช่วย
แบ่งเบาภาระการเดินทางภายในย่านให้มีทางเลือกมากขึ้น
ส่วนการเพิ่มรูปแบบขนส่งสาธารณะทางรางภายในพื้นที่โครงการ ส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น
ภาพรวมระบบส่งสาธารณะของ Model 1 สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ
เกือบทั้งหมด จากการเชื่อมต่อของรถโดยสารประจาทาง Tramway ทางเดินลอยฟ้า (Skywalk)
ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว ยกเว้นบางส่วนของพื้นที่ Residential Zone และ Smart
Community ซึ่งไม่มีเชื่อมต่อของโครงข่ายทาให้ต้องเดิ นทางด้วยรถส่วนบุคคลเป็นหลัก แสดงถึงมี
ประสิทธิภาพความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันปี 2563
3.2 ระบบขนส่งสินค้า
3.2.1 ระบบขนส่งสินค้าทางราง
Model 1 ไม่ มี แ นวคิดในการเพิ่มระบบขนส่งสินค้าทางราง ซึ่ งสัมพันธ์กับการขนส่ง
สินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพในอนาคต มีเพียงโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(ร.ฟ.ท.) ซึ่งกาลังปรับปรุงแนวเส้นทางรถไฟเดิมที่มีสภาพชารุด เส้นทางบางซื่อ - มักกะสัน - คลองเตย
ความยาวรวม 6,410.80 เมตร ซึ่งผ่านพื้นที่โครงการบริเวณแนวถนนอาจณรงค์ ดังแสดงในภาพที่
5.1.5-37 เส้นทางดังกล่าวจะใช้สาหรับขนส่งน้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่นน้ามันบาง
จากในเขตท่าเรือกรุงเทพ โดย ร.ฟ.ท. มีแผนขนน้ามันดิบ 2 ขบวน/วัน
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ภาพที่ 5.1.5 - 37 ผังแสดงเส้นทางขนส่งน้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลัน่ น้ามันบางจาก
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ภาพที่ 5.1.5 - 38 ผังแสดงระบบขนส่งสินค้าทางราง ผ่านพื้นที่โครงการ Model 1
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1.ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางราง
การขนส่งสินค้าทางรางมีเพียงทางรถไฟจากโรงกลั่นน้ามันบางจาก 1 เส้นทาง สาหรับ
ขนส่งน้ามันดิบ ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กับการขนส่งสินค้าภายในท่าเรือกรุงเทพ ทาให้ไม่มีทางเลือกในการ
ขนส่งสินค้าทางรางจากท่าเรือกรุงเทพเข้าสู่พื้นที่เมือง และยังคงต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางถนน
เหมือนในปัจจุบัน
2.ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางราง
ไม่มีการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางรางจากท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากมีเพียง
เส้นทางเดียว ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่เมืองไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
เส้ น ทางขนส่ ง ทางรถไฟ ผ่ า นพื้ น ที่ ส่ ว นขนส่ ง สิน ค้ า ทางน้ า ได้ แ ก่ B1 Zone (Smart
Port), X1 Zone และ B2 Zone ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของพื้นที่โครงการ ทาให้เป็นการ
ลดทอนประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าของพื้นที่โครงการ จากการใช้เส้นทางขนส่งซ้อนทับกัน
3.การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนคน
เส้นทางรถไฟในพื้นที่โครงการ ผ่านบริเวณถนนอาจณรงค์ ซึ่งมีจุดที่ซ้อนทับกับระบบ
ขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนส่งคน (Tramway) 2 จุด ได้แก่ Tram Depot ใน G2 Zone และ
เส้ น ทาง Tramway บริ เ วณ C3-3 Zone ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภท
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในพื้นที่ดังกล่าว
3.2.2 ระบบขนส่งสินค้าทางถนน
จากภาพที่ 5.1.5-29 แนวทางพั ฒ นาระบบขนส่ ง สิ น ค้ า ทางถนนของ Model 1 คื อ
โครงการพั ฒ นาทางเชื่ อ มต่ อ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพและทางพิ เ ศษ เพื่ อ ระบายรถบรรทุ ก สายบางนา อาจณรงค์ (S1) ซึ่งจะเชื่อมต่อจากพื้นที่ท่าเรือไปยังทิศตะวันออกของทางพิเศษได้อย่างสะดวกสบาย
ไม่จาเป็นต้องกลับรถใต้ทางด่วน และการขยายถนนรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้การเดินทางประเภท
Through traffic ไม่กีดขวางการจราจรในพื้นที่ เช่น ถนนอาจณรงค์, ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า,
ถนนสุนทรโกษา เป็นต้น
1.ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนน
การขนส่งสินค้าทางถนนมีทางเลือกในการเชื่อมต่อผ่านทางด่วน (ทางพิเศษ) และทาง
หลวง ได้แก่ ทางพิเศษบางนา-ดินแดง ทางพิเศษอาจณรงค์-รามอินทรา และทางพิเศษอาจณรงค์-บาง
นา มีเส้นทางเข้าออกพื้นที่โครงการผ่านได้เพียงถนนอาจณรงค์เท่านั้น ตาม Model 1 ซึ่งขยายถนน
ดังกล่าวทาให้ลดความแออัดในการสัญจร ประกอบกับการมีเส้นทาง S1 ซึ่งเชื่อมต่อจากท่าเรือไปยัง
ทางพิเศษอาจณรงค์-รามอินทรา และทางพิเศษอาจณรงค์ -บางนา ได้ทันที เป็นการเพิ่มทางเลือกใน
การเข้าถึงพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าของพื้นที่โครงการ
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2.ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน
การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางถนนจากท่าเรือกรุงเทพ ตาม Model 1
สามารถเชื่อมโยงไปยังทางพิเศษอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษศรีรัช ทางยกระดับอุตราภิมุข ถนนกาญจนา
ภิเษก วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ระบบโครงข่ายยังคงเหมือนกับในปัจจุบัน แต่มี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงโครงข่ายดังกล่าวจากภายในพื้นที่โครงการมากขึ้น
3.การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขนคน
Model 1 มี ก ารขยายถนนอาจณรงค์ เพื่ อ ลดการจราจรแออั ด ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางหลั ก
สาหรับขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่โครงการ มีการซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขน
คน ได้แก่ รถโดยสารประจาทาง มีจุดตัดกันบริเวณถนนเกษมราษฎร์ และถนนรัชดาภิเษก
จากการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า ของ Model 1 ซึ่งอยู่ใน
บริเวณ B1 Zone (Smart Port), X1 Zone และ B2 Zone ฝั่งตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดย
แยกตัวจากพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ส่งผลให้ลดการซ้อนทับกับระบบขนส่ง
สาธารณะทางถนนสาหรับขนคน
3.2.3 ระบบขนส่งสินค้าทางน้า
1.ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้า
Model 1 มีแนวคิดการให้บริการขนส่งสินค้าทางน้าได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบัน
จากการปรับลดสัดส่วนพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ทาให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการบนพื้นที่อันจากัด ด้วยแนวคิดการเป็น Smart Port ใน 3 บริเวณหลัก
ได้แก่ B1 Zone, B2 Zone และ X1 Zone ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่าเทียบเรือชายฝั่ง
และเรือลาเลียงภายในประเทศ แสดงถึงทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้ายังคงเหมือนกับปัจจุบันแต่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางน้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางน้าตาม Model 1 ไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มความ
เชื่อมโยงระบบโครงข่ายขนส่งสินค้าทางน้าในภาพรวม
3.การซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะทางน้า สาหรับขนคน
จากการย้ายการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ มายังฝั่ง
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ แยกจากพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ส่งผลให้เป็น
การแยกท่ า เรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ออกจากระบบขนส่ ง สาธารณะทางน้ าส าหรั บ คน ซึ่ ง มี ท่ า เรื อ ด่ ว น
เจ้ า พระยาอยู่ ใ นบริ เ วณ G2 Zone และมี ท่ า เรื อ ท่ อ งเที่ ย ว (Cruise Terminal) อยู่ ใ นบริ เ วณ
Waterfront Zone
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3.2.4 สรุประบบขนส่งสินค้า
1.ความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้า
ทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางน้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพ ยังคงเหมือนกับ
ปัจจุบัน คือ มีเฉพาะทางถนนเท่านั้น เนื่องจากระบบรางรถไฟไม่รองรับการบริการขนส่งสินค้าภายใน
ท่าเรือ แต่จากการขยายถนนโดยรอบโครงการและการพัฒนาทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทาง
พิเศษ เพื่อระบายรถบรรทุก สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ทาให้ช่วยลดความแออัดของการจราจรทาง
ถนน ส่งผลต่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ
2.ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าของ Model 1 ยังคงเหมือนกับปัจจุบัน คือ
มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางน้าไปยังการขนส่งสินค้าทางถนนเท่านั้น
ไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบราง ซึ่งในภาพรวมโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถกระจายไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆในประเทศไทย รวมถึงเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทั่วถึง
3.การซ้อนทับกับระบบขนส่ง สาหรับขนคน
การขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพของ Model 1 มีการซ้อนทับกับระบบขนส่ง
สาหรับคน คือ ทางรางและทางถนน โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าทางถนน ทาให้เกิดการซ้อนทับ
กันโดยเฉพาะถนนรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อขยายถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ เช่น ถนนอาจณรงค์
สามารถลดความแออัดของการจราจรทางถนนได้ แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาหรับผู้ที่
เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ
ส่วนการซ้อนทับของการขนส่งสินค้าทางราง ซึ่งมีเฉพาะทางรถไฟที่วิ่งผ่านถนนอาจ
ณรงค์ มีการซ้อนทับกับ Tramway ของ Model 1 รวมถึงซ้อนทับการขนส่งสินค้าทางถนนด้วย
2) กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขตการ
ปกครอง ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นการเปรียบเทียบศูนย์กลางบริการ ของ Model 1 กับปัจจุบันปี 2563 ซึ่งพิจารณา
ตาแหน่งที่ตั้ง การกระจายตัว และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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ตาราง 5.1.5 - 25 ศูนย์กลางการบริการ Model 1 ของพื้นทีโ่ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ

ประเภท

1

สถาบันราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

2

สานักงานเขต

-

3

สถานธนานุบาล

-

4

สถานีตารวจ

5

สถานีดับเพลิง

6

ที่ทาการ
ไปรษณีย์

7

ห้องสมุด

พื้นที่โครงการเขตคลองเตย
1 แห่ง
- กรมศุลกากร

2 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจ บริเวณ Smart
Community
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 3 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง บริเวณ C3-3
Zone
-

1 แห่ง

Model 1
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
2 แห่ง
- โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
- ศูนย์บริการด่วนมหานคร
พร้อมพงษ์
หมายเหตุ ไม่รวม กทท.
2 แห่ง
- สถานธนานุบาลคลองเตย
- สถานธนานุบาลพระโขนง
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 5 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลลุมพินี
- สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงคลองเตย
5 แห่ง
- ที่ทาการไปรษณีย์ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
- ที่ทาการไปรษณีย์กล้วยน้าไท
- ที่ทาการไปรษณีย์สันติสุข
- ที่ทาการไปรษณีย์นานา
- ที่ทาการไปรษณีย์คลองเตย
1 แห่ง

เขตพระโขนง
-

1 แห่ง
- สานักงานเขตพระโขนง
-

1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
(ตั้งอยู่นอกเขต)
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 2 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
- สถานีตารวจนครบาลบางนา

1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงพระโขนง
(ตั้งอยู่นอกเขต)
-

4 แห่ง

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และไฟล์ GIS 1:4000
สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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ภาพที่ 5.1.5 - 39 ผังแสดงศูนย์กลางการบริการ ของผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) พื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

(1) สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ ของ Model 1 มีจานวน 1 แห่ง จากทั้งหมด 3 แห่ง ใน
เขตคลองเตย เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 คือ กรมศุลกากร คิดเป็นร้อยละประมาณ 33.33 โดยไม่รวม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเดิมบริเวณถนนเกษมราษฎร์ กับถนนอาจณรงค์
สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนเกษมราษฎร์ และ Tramway ประกอบกับ
การขยายถนนอาจณรงค์ซึ่งผ่านบริเวณกรมศุลกากร ทาให้เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงมากขึ้น
จากปัจจุบัน
ส่วนสถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง
กระจายตัวอยู่บริเวณแนวถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท และถนนดวงพิทักษ์ ส่วนเขตพระโขนงไม่มี
สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
(2) สานักงานเขต
สานักงานเขตคลองเตย ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์ ถูกย้าย
ออกจากพื้นที่โครงการในอนาคต ตาม Model 1 และยังไม่มีแนวคิดในการย้ายตาแหน่งที่ตั้งใหม่
ส่งผลให้ไม่มีศูนย์บริการหลักสาหรับประชากรในเขตคลองเตย คงเหลือเพียงสานักงานเขตพระโขนง
ตั้งอยูบ่ ริเวณถนนเส้นหลักถนนสุขุมวิท
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(3) สถานธนานุบาล
สถานธนานุบาลมีเฉพาะนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน 2 แห่ง เหมือนกับ
ปัจจุบันปี 2563 ได้แก่ สถานธนานุบาลคลองเตย ให้บริการพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนพระรามที่ 4 ใกล้ชุมชนเทพประทาน สามารถเข้าถึงได้ด้วย MRT สถานีคลองเตย และ MRT
สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ รถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนพระรามที่ 4 รวมถึง Tramway ที่สถานี
บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงมากขึ้นจาก
ปัจจุบัน และสถานธนานุบาลพระโขนง ให้บริการเขตพระโขนงทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้
ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย สามารถเข้าถึงได้ด้วย รถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนสุขุมวิท
(4) สถานีตารวจ
สถานีตารวจ ในพื้นที่โครงการ Model 1 มีจานวนรวม 2 แห่ง จากเดิมมีจานวน 1 แห่ง
คือ สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ ตั้งอยู่บริเวณถนนอาจณรงค์ สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway ใน
อนาคต และมี ส ถานี ต ารวจเพิ่ ม ขึ้ น 1 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณ Smart Community ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ล ง
รายละเอียดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของพื้นที่ดังกล่าว แต่ส่งผลต่อการแบ่งเบาภาระของสถานีตารวจ
ในเขตคลองเตยเดิม ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาล 3 แห่ง ได้แก่ สถานี
ตารวจนครบาลท่าเรือ สถานีตารวจนครบาลคลองตัน และสถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ส่วนสถานีตารวจนอกพื้นที่โครงการ จานวน 1 แห่ง คือ สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลักถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เข้าถึงได้ด้วย BTS สถานีอ่อนนุช และรถโดยสาร
ประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่แขวงพระโขนง (ทิศใต้ของคลองพระ
โขนง) เขตคลองเตย รวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดในเขตพระโขนง
(5) สถานีดับเพลิง
สถานีดับเพลิงในเขตคลองเตย มีจานวนรวม 2 แห่ง จากเดิมมีจานวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่
นอกพื้นที่โครงการ ได้แก่ สถานีดับเพลิงคลองเตย ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 22 เข้าถึงได้ด้วยรถส่วน
บุคคล มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตคลองเตยทั้งหมด ส่วนสถานีดับเพลิงที่เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ตาม Model 1
ตั้งอยู่บริเวณ C3-3 Zone ใกล้แนวถนนสายหลัก ถนนอาจณรงค์ซึ่งในอนาคตมีการขยายถนน ส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยมากขึ้นจากปัจจุบัน
สถานีดับเพลิงพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เข้าถึงได้
ด้วย BTS สถานีอ่อนนุช และรถโดยสารประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท พื้นที่รับผิดชอบในเขตพระ
โขนงทั้งหมด
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(6) ที่ทาการไปรษณีย์
ที่ทาการไปรษณีย์ ในเขตคลองเตย มีจานวนรวม 5 แห่ง เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 ซึ่ง
ตั้งอยู่นอกพื้นที่โครงการทั้งหมด มีจานวน 2 แห่ง ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway ในอนาคต ได้แก่
บริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนสุนทรโกษา ใกล้ชุมชนเทพประทาน และชุมชนตลาดปีนังพัฒนา อีก
แห่งบริเวณถนนพระรามที่ 4 ส่งผลให้มีทางเลือกในการเข้าถึงการให้บริการมากขึ้น
(7) ห้องสมุด / ศูนย์การเรียนรู้
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ในเขตคลองเตย มีจานวนรวม 2 แห่ง ลดลงจากเดิม 3 แห่ง
โดยเป็นการย้ายห้องสมุดเดิมภายในพื้นที่โครงการออก 4 แห่ง และสร้างใหม่ในพื้นที่โครงการ 1 แห่ง
ตาม Model 1 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ในบริเวณ C3-3 Zone สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway
ใกล้พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า, Mice Zone, โรงไฟฟ้าย่อย และสถานีดับเพลิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ Service ของโครงการ แสดงถึงการเน้นรองรับกลุ่มประชากรภายนอก แตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่ง
ห้องสมุดอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้การลดจานวนห้องสมุดดังกล่าว ส่งผลต่อการ
ลดการกระจายตัวการให้บริการ ทาให้ต้องมีการเดินทางจากที่อยู่อาศัยเพื่อมาใช้บริการในบริเวณ
ดังกล่าวไกลยิ่งขึ้น
ส่ วนห้องสมุ ด นอกพื้น ที่โครงการเขตพระโขนง มีจานวนรวม 4 แห่ง ตาแหน่งที่ ตั้ ง
กระจายตัวไกลจากพื้นที่โครงการ
3) กลุ่มแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
(1) ไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้านครหลวงของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุม 5 เขตประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ
การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ และการไฟฟ้านครหลวง
เขตบางพลี โดยมีที่ทาการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย เป็นสานักงานหลักในการให้บริการ
ตาม Model 1 ใช้ ร ะบบไฟฟ้ า เหมือ นปั จจุ บัน ปี 2563 คื อ เป็ น ระบบไฟฟ้ า กระจาย
ไฟฟ้าแรงสูง 24 กิโลโวลต์ ชนิดสายอากาศ จากเดิมมีสถานีไฟฟ้าย่อย 4 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อย
โรงงานยาสูบ สถานีไฟฟ้าย่อยไผ่สิงห์โต สถานีไฟฟ้าย่อยพระโขนง และสถานีไฟฟ้าย่อยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ซึ่ง Model 1 ได้ย้ายสถานีไฟฟ้าย่อยพระโขนง และสถานีไฟฟ้าย่อยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยออกจากพื้นที่โครงการ และสร้างโรงไฟฟ้าย่อย ในบริเวณ C3-3 Zone แทน ดังแสดงใน
ภาพที่ 5.1.5-40 แลภาพที่ 5.1.5-41 ทาให้มีสถานีไฟฟ้าย่อยรวม 3 แห่งในเขตคลองเตย
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ภาพที่ 5.1.5 - 40 ผังแสดงการให้บริการไฟฟ้านครหลวง ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) ของพื้นที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และไฟล์ GIS 1:4000
สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ภาพที่ 5.1.5 - 41 ผังแสดงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 2 แห่ง คือ การไฟฟ้านคร
หลวงเขตคลองเตย และการไฟฟ้ า นครหลวงเขตสมุ ท รปราการ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้า และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ต่าง
จากการไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่จานวนหน่วยจาหน่าย
ลดลง
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้า
นครหลวง มีเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า 6-7 กิโลวัตต์/คน/วัน (1 หน่วยเท่ากับ 1,000 วัตต์/ชม.) ซึ่งจานวน
ประชากรเขตคลองเตยตาม Model 1 ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มี จ านวนรวม 107,553 คน
ระยะเวลา 1 ปี จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 274.80 ล้านหน่วย เปรียบเทียบกับจานวนการใช้งานจริงในปี
พ.ศ. 2562 รวม 4,742.40 ล้านหน่วย มากกว่าถึง 17.26 เท่า แสดงถึงความสามารถในการให้บริการ
ของการไฟฟ้ า นครหลวงเขตคลองเตยเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการในอนาคต และมากกว่ า เกณฑ์
มาตรฐานผังเมืองรวม สาหรับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ เมื่อกาหนดให้มีกาลังผลิตได้
ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมี
ความหนาแน่นสูงกว่าปัจจุบัน ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้
บริการซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ ประกอบกับการลดจานวนสถานีไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่
โครงการเหลือ 1 แห่ง ซึ่งไม่ได้กาหนดชัดเจนว่ามีกาลังการผลิตได้เท่ากับปัจจุบันหรือไม่ เป็นการเพิ่ม
ภาระการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ในการเดินโครงข่ายเพื่อให้บริการ ซึ่ ง
Model 1 ได้ออกแบบผังระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอและ
ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-41 แสดงถึงมีการเตรียมระบบไฟฟ้าไว้
รองรับสัมพันธ์กับการพัฒนาในอนาคต
(2) ประปา
การให้บริการประปาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ยังคงเหมือนกับปัจจุ บัน ปี
2563 คือ อยู่ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมสานักงานประปา 5 สาขา ประกอบด้วย สานักงานประปา
สาขาสุขุมวิท สานักงานประปาสาขาแม้นศรี สานักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ สานักงานประปา
สาขาพระโขนง และส านั ก งานประปาสาขาตากสิ น โดยมี ส านั ก งานประปาสาขาสุ ขุ ม วิ ท และ
สานักงานประปาสาขาพระโขนงเป็นสานักงานหลักในการให้บริการ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน มีสถานี
ประปาย่อย 1 แห่ง คือ สถานีประปาย่อยโรงงานยาสูบ ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-42
มีสถานีสูบน้าของการประปาบริเวณใกล้พื้นที่ โครงการ คือ สถานีสูบน้าลุมพินี สถานีสูบ
น้ าคลองเตย มี ป ริ ม าณการสู บ จ่ า ยน้ าประมาณ 300,000 และ 285,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น
ตามลาดับ โดยสถานีสูบน้าคลองเตยจะเป็นสถานีหลักในการจ่ายน้าประปาสาหรับพื้นที่โครงการ
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ภาพที่ 5.1.5 - 42 ผังแสดงการให้บริการประปา ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) ของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และไฟล์ GIS 1:4000
สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ภาพที่ 5.1.5 - 43 ผังแสดงระบบประปาภายในพื้นที่โครงการ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ระบบประปาภายในพื้นที่โครงการ Model 1 ได้มีการสูบน้าจากถนนพระราม 4 และ
จ่ายไปยังพื้นที่โซนต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายเข้าสู่อาคาร ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-43 Model 1 ได้วางแผน
ปรับปรุงขยายระบบผลิต ระบบท่อส่งน้าประปา และระบบท่อจ่ายน้าประปาให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบประปาในปัจจุบันของการประปานครหลวง แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด
เช่น บริเวณ X1 Zone และ B2 Zone
พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง 2 แห่ง คือ การประปานคร
หลวงสาขาสุขุมวิท และการประปานครหลวงสาขาพระโขนง แต่ Model 1 จะใช้น้าประปาจากการ
ประปานครหลวงสาขาสุขุมวิทเพียงแห่งเดียว ส่งผลต่อการเพิ่มภาระพื้นที่รับผิดชอบของการประปา
นครหลวงสาขาสุขุมวิท และเป็นการลดภาระพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงสาขาพระโขนง
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
การใช้น้าประปา สาหรับเมืองขนาดใหญ่ (ประชากรมากกว่า 65,000 คน) 300 ลิตร/คน/วัน ซึ่งเมื่อ
เที ย บจ านวนประชากรเขตคลองเตยตาม Model 1 ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มี จ านวนรวม
107,553 คน ระยะเวลา 1 ปี จะใช้น้าประปาประมาณ 11.78 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จานวนการใช้
งานจริงในปี พ.ศ. 2561 รวม 104.13 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าถึง 8.84 เท่า แสดงถึงความสามารถ
ในการให้บริการของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิทเพียงพอกับความต้องการในอนาคตและ
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม สาหรับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ เมื่อกาหนดให้
มีกาลังผลิตได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมี
ความหนาแน่นสูงกว่าปัจจุบัน ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณการใช้น้าประปาจากกลุ่มประชากรที่เข้ามาใช้
บริการซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ ประกอบกับจานวนสถานีสูบน้าภายในเขตคลองเตยมีจานวน
เท่าเดิม เป็นการเพิ่มภาระการให้บริการของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท เพื่อให้สามารถรองรับ
ได้อย่างเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด
(3) การจัดเก็บและกาจัดขยะ
Model 1 ออกแบบให้มีโรงพักขยะย่อยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่แต่ละโซน โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมในการวาง และสะดวกต่อการเข้าถึงของรถเก็บขยะ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยขยะแต่ละโซนจะถูกเก็บผ่านรถเก็บขยะไปไว้ที่ศูนย์
กาจัดขยะมูลฝอยรวมของโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-44 ซึ่งอยู่ในบริเวณ Smart Community
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะและนาไปรีไซเคิลต่อไป
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ภาพที่ 5.1.5 - 44 ผังแสดงการจัดการขยะภายในพื้นที่โครงการ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ปัจจุบันการจัดเก็บและกาจัดขยะของสานักงานเขตคลองเตย มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 300 ตัน/วัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8,537.78 ตัน มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 58 คัน ช่วงเวลา
ในการเก็บขนมูลฝอยมี 2 ช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 น. และ 18.00-05.00 น.
สถานที่ทิ้งมูลฝอยปัจจุบันจะส่งไปยังโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช มีขนาดพื้นที่ 65
ไร่ อยู่ห่างจากสานักงานเขตคลองเตย ประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่อง
ตามแนวคิด Model 1 ซึ่งมีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ มีส่วนช่วยอานวยความ
สะดวกและแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตย แต่เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน และสถานี
ตารวจ อาจส่งผลกระทบด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีสาหรับการอยู่อาศัย
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
ปริมาณขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม /คน/วัน ซึ่งเมื่อเทียบจานวนประชากรเขตคลองเตยตาม Model 1
ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มีจานวนรวม 107,553 คน ระยะเวลา 1 เดือน จะมีปริมาณมูลฝอยรวม
ประมาณ 3,226.59 ตัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง 8,537.78 ตัน มากกว่าถึง 2.65 เท่า ซึ่งทาง
สานักงานเขตสามารถเก็บขนและกาจัดมูลฝอยดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสามารถในการ
จัดเก็บและกาจัดขยะเพียงพอกับความต้องการในอนาคตและมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม แต่
การออกแบบโรงพักขยะย่อยรองรับปริมาณการเก็บขนขยะและเส้นทางดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
โครงการทั้งหมด เช่น บริเวณ X1 Zone และ B2 Zone
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(4) การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ปัจจุบันมีสถานีสูบน้าในบริเวณเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 7 จุด อยู่ในพื้นที่
โครงการ 1 จุด และมีจุดอ่อนน้าท่วม กรณีน้าหลากและน้าทะเลหนุนรวม 10 จุด อยู่ในพื้นที่โครงการ
3 จุด ซึ่ง Model 1 ได้มีการออกแบบระบบระบายน้าในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม รวมถึง
ระบบบาบัดน้าเสีย ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-45
ภาพรวมของกรุงเทพมหานครมีโรงบาบัดน้าเสีย จานวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ สถานีบาบัด
น้าเสียดินแดง, สถานีบาบัดน้าเสียจตุจักร, สถานีบาบัดน้าเสียช่องนนทรี, สถานีบาบัดน้าเสียสี่พระยา,
สถานีบาบัดน้าเสียรัตนโกสินทร์ , สถานีบาบัดน้าเสียทุ่งครุ และสถานีบาบัดน้าเสียหนองแขม รวม
สามารถบาบัดน้าเสียได้ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม./วัน และกาลังดาเนินการก่อสร้างสถานีบาบัดน้าเสีย
เพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ คลองเตยและบางซื่อ ทาให้มีความสามารถบาบัดน้าเสียเพิ่มขึ้นรวมเป็น 1.3-1.4
ล้าน ลบ.ม./วัน
โดยเฉพาะสถานีบาบัดน้าเสียคลองเตยจะมีส่วนสาคัญในการรับน้าเสียที่เกินขึ้นภายใน
โครงการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้าเสีย และ recycle grey water ที่ยังไม่ผ่านการบาบัดลงสู่แหล่ง
น้า

ภาพที่ 5.1.5 - 45 ผังแสดงระบบบาบัดน้าเสียภายในพื้นที่โครงการ ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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Model 1 ได้ อ อกแบบระบบการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบ าบั ด น้ าเสี ย ที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด และ
ตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้าเสียที่จะต้องมีการ
จัดการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งกาเนิด คือ น้าเสียที่มีจุดกาเนิดแน่นอน (Point Source)
ได้แก่ น้าเสียจากผู้ประกอบการ และน้าเสียที่มีจุดกาเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่ น้า
เสียจากถนน ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-45
แสดงถึงการวางแนวคิดระบบบาบัดน้าเสียภายในพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าในปัจจุบัน แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด เช่น บริเวณ X1 Zone และ B2 Zone
4) กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย
(1) สถานทูตและสถานกงสุล
ปัจจุบันมีสถานทูต รวม 7 แห่ง และมีสถานกงสุล รวม 2 แห่ง ทั้งหมดอยู่นอกพื้นที่
โครงการในเขตคลองเตย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และถนน
พระรามที่ 4 รวมถึงถนนสายรอง เช่น ซอยท่านหญิ งพวงรัตน์ประไพ ส่วนเขตพระโขนงไม่มีทั้ง
สถานทูตและสถานกงสุล การเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โครงการตาม Model 1 ในอนาคตจึงไม่ส่งผล
กระทบต่อการให้บริการของสถานฑูตและสถานกงสุล
(2) ศูนย์กลางด้านศาสนา

ภาพที่ 5.1.5 - 46 ผังแสดงศูนย์กลางด้านศาสนา ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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จากภาพที่ 5.1.5-46 Model 1 ไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนา ทั้งวัด โบสถ์คริสต์ และมัสยิด
ในพื้นที่โครงการ เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 แต่จากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในพื้นที่
โครงการ ทาให้สามารถเข้าถึงศูนย์กลางด้านศาสนาซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้สะดวกมากขึ้น เช่น
วัดคลองเตยนอก วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโกษา ซึ่งใกล้พื้นที่โครงการบริเวณ G2
Zone สามารถเข้าถึงได้ทั้งทาง Tramway ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว
ส่วนโบสถ์คริสต์ เช่น คริส ตจักรคลองเตย พระราม 4 สามารถเข้าถึงได้ทาง Tramway
ซึ่งมีสถานีอยู่บริเวณจุดตัดถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก และคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์
แรน ตั้งอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า สามารถเข้าถึงได้ทาง Tramway ซึ่งมีสถานีอยู่ใน
บริเวณนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงศูนย์กลางด้านศาสนาสาหรับกลุ่มประชากรในพื้นที่
โครงการ
(3) ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิล ปะและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ วัง , ตาหนัก , พิพิธภั ณ ฑ์
รวมถึงศูนย์วัฒนธรรม

ภาพที่ 5.1.5 - 47 ผังแสดงศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย
(Model 1) ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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Model 1 มีพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2 แห่ง ในพื้นที่โครงการ บริเวณ Creative Zone สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ด้ ว ย Tramway และ Skywalk และอี ก แห่ ง ในบริเ วณ G2 Zone สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ด้ วย
Tramway ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ซึ่งเป็นแห่งเดียวในเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ในบริเวณ Waterfront Zone สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และ
ท่าเรือท่องเที่ยว
แสดงถึง Model 1 มีการส่งเสริมด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นจาก
ปัจจุบันปี 2563 และสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากการพัฒนาระบบนส่งขนสาธารณะภายในพื้นที่
โครงการ
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของ Model 1
เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
Model 1 ดังแสดงในภาพที่ 5.1.5-48 จาแนกตามขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ แบ่งได้ 3 ระดับ
คือ สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง รวมถึงพื้นที่ที่
ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง เปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.1.5-27
ประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมถึงตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง เพื่อวิเคราะห์
ความสามารถในการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ตาราง 5.1.5 - 26 เปรียบเทียบจานวนสวนสาธารณะปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 1
ของพื้นทีโ่ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ลาดับ
1
2
3

ระดับ
สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับย่าน
สวนสาธารณะระดับเมือง
รวมจานวนทัง้ หมด

จานวน (แห่ง)
พื้นที่ในโครงการ
นอกพื้นที่โครงการ
ปัจจุบนั
Model 1 เขตคลองเตย เขตพระโขนง
ปี 2563
1
0
5
4
1
2
1
1
0
0
1
0
2
2
7
5

การเข้าถึงตามทฤษฎีเมือง
พื้นที่
(ไร่)

รัศมีการ
ให้บริการ (กม.)

10
50
100

1
5
10

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด และมาตรฐานการวางผัง
เมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 5.1.5 - 48 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1 ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน

11,717

-

92,403

-

-

เปรียบเทียบภายในพื
้นที่โครงการ
119,721

86,886
86,886
191,006
2,996,471

11,717
92,403
104,120

ปัจจุบนั ปี
2563
119,721
119,721

Model 1

86,886

-

-2.90
-2.90
-2.38

-0.39
+0.91
0.00
+0.52

เปลี่ยนแปลง
(%)

1,426,636
1,426,636
1,835,249
21,230,438

74,010
144,632
189,971
408,613

ปัจจุบนั ปี
2563

74,010
62,293

171,950
144,632

62,293
171,950
189,971
424,214

0.30
0.81
0.90
2.01

189,971
189,971

1,426,636
1,339,750

6.73 1,339,750
6.35
6.73 1,339,750
6.35
8.65 1,763,964
8.36
100.00 21,111,622 100.00

0.35
0.68
0.89
1.92

เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
สัดส่วน
สัดส่วน
Model 1
(%)
(%)

เปรียบเทียบเขตคลองเตยและเขตพระโขนง

0.00
0.00
4.16
100.00

0.00
4.16
0.00
4.16

สัดส่วน
(%)

1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

2.90
2.90
6.37 119,721
100.00 2,877,655

0.39
3.08
0.00
3.47

สัดส่วน
(%)

พื้นที่โครงการ

ปัจจุบันปี 2563
Model 1

-0.41
-0.41
-0.34

-0.06
+0.13
0.00
+0.07

เปลี่ยนแปลง
(%)
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3.3.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการ
กีฬาปัจจุบันปี 2563 กับ Model 1
เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภาพรวมของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โครงการ ตาม Model 1 โดยมีสมมติฐานกาหนดให้ภายนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตย และเขตพระโขนงมีศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาเท่ากับปัจจุบันปี 2563
ปัจจุบันพื้นที่โครงการมีสวนสาธารณะระดับชุมชน 1 แห่ง และสวนสาธารณะระดับย่าน
1 แห่ง รวมจานวน 2 แห่ง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวรวมร้อยละ 3.47
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ และยังมี พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
ร้ อ ยละ 2.90 ส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมทั้ ง เขตคลองเตยและเขตพระโขนงมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พื้ น ที่
สาธารณะและพื้นที่สีเขียวรวมร้อยละ 1.92
Model 1 ได้มีการย้ายสวนสาธารณะระดับชุมชนเดิมออก และเก็บสวนสาธารณะระดับ
ย่านไว้ในตาแหน่งเดิมในบริเวณ G Zone ( 2 ในภาพที่ 5.1.5-48) ซึ่งเป็นสนามฟุตบอล สโมสรการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย และมีการปรับรูปแบบพื้นที่ภายในใหม่ รวมทั้งสร้างสวนสาธารณะระดับย่าน
เพิ่มอีก 1 แห่ง ในบริเวณ Business Zone ( 1 ในภาพที่ 5.1.5-48) ซึ่งอยู่ใจกลางพื้นที่โครงการ
ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวรวมร้อยละ 4.16 ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 0.52 และไม่มีพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
หรือทิ้งร้างในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่โครงการ Model 1 ส่งผลต่อสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาในภาพรวมของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง คือ มี พื้นที่
สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันรวมร้อยละ 0.07
เมื่อจาแนกการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภท พบว่ ามีสัดส่วนสวนสาธารณะระดับชุมชน
ลดลงร้อยละ 0.06 และสวนสาธารณะระดับย่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 ของพื้นที่เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ซึ่ ง เป็ น การลดพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ทิ้ ง ร้ า งในภาพรวม แสดงถึ ง มี พื้ น ที่
สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันปี 2563
3.3.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1
เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการด้านนันทนาการและการกีฬา ซึ่งคิดเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ โดยอ้างอิงเกณฑ์ WHO
ก าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ าของพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว 9 ตารางเมตร ต่ อ ประชากร 1 คน สั ม พั น ธ์ กั บ จ านวน
ประชากรในอนาคตของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ขนาดพื้ น ที่ ส าธารณะและพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ในพื้ น ที่ โ ครงการ Model 1 รวม 119,721
ตารางเมตร สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ 13,302 คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน WHO ซึ่งจานวน
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ประชากรของพื้นที่โครงการ Model 1 รวม 58,437 คน ประสิทธิภาพในการให้บริการจึงไม่เพียงพอ
สาหรับประชากรของพื้นที่โครงการในอนาคต โดยสามารถให้บริการประชากรได้ร้อยละ 22.76 ของ
ประชากรในพื้นที่โครงการ
ขนาดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว เขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 424,214
ตารางเมตร สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ 47,134 คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน WHO ซึ่งเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มี จ านวนประชากรรวม 205,728 คน
ประสิทธิภาพในการให้บริการจึงไม่เพียงพอสาหรับประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต
โดยสามารถให้บริการประชากรได้ร้อยละ 22.91 ของประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ทั้งหมด
สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ Model 1 ซึ่งเพิ่มพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
ภายในพื้นที่โครงการ ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน แต่ยังคงไม่สามารถ
รองรับจานวนประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมดได้เพียงพอ รวมถึงแนวคิด Model 1
ซึ่ ง ต้ อ งการรองรั บ กลุ่ ม ประชากรจากภายนอกจ านวนมากเพื่ อ เข้า มาใช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของพื้ น ที่
โครงการในอนาคต ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการประชากรกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ
เช่นเดียวกัน
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3.3.3 ตาแหน่ งที่ตั้ง ลั กษณะทางกายภาพ การเข้าถึง และความสามารถในการ
ให้บริการ

ภาพที่ 5.1.5 - 50 ผังแสดงศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ตามผังแม่บทการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

(1) สวนสาธารณะระดับชุมชน
1.ตาแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
ตาม Model 1 ไม่มีการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน ในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็น
การย้ายสวนสาธารณะระดับชุมชนเดิม จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ออกจากพื้นที่
โครงการ ทาให้มีจานวนรวม 5 แห่ง ในเขตคลองเตย กระจายตัวอยู่บริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท
สามารถเข้าถึงได้ด้วย BTS สถานีนานา, BTS สถานีทองหล่อ และรถโดยสารประจาทาง, บริเวณถนน
พระรามที่ 3 ถนนพระรามที่ 4 ถนนสายรอง เช่น ซอยสุขุมวิท 36, ซอยสุขุมวิท 50 เป็นต้น สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทางและรถส่วนบุคคลเท่านั้น
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารสวนสาธารณะระดั บ ชุ ม ชน ในพื้ น ที่ โ ครงการ พิ จ ารณาจากรั ศ มี ก าร
ให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร มี สวนสาธารณะระดับชุมชน จานวน 4 แห่ง จาก
จานวน 5 แห่งในเขตคลองเตย คิดเป็นร้อยละ 80 ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยเกือบ
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ทั้ ง หมดของพื้ น ที่ โ ครงการ ยกเว้ น บริ เ วณ Smart Community และบริ เ วณ Retail Mixed use
Zone ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้งหมด
การให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชน นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง ไม่มีสวนที่
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ภายในโครงการ
การย้ายสวนสาธารณะระดับชุมชนเดิมในพื้นที่โครงการออก เป็นการเพิ่มภาระให้กับ
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ซึ่งต้องรองรับการให้บริการสาหรับกลุ่มประชากรในพื้นที่โครงการ
และยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมตามเกณฑ์การเข้าถึงตามทฤษฎีเมือง
(2) สวนสาธารณะระดับย่าน
1.ตาแหน่งที่ตงั้ ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการสวนสาธารณะระดับย่าน ในพื้นที่โครงการ Model 1 มีจานวนเพิ่มขึ้น 1
แห่ง อยู่ในบริเวณ Business Zone ( 1 ในภาพที่ 5.1.5-48) จากเดิมมีจานวน 1 แห่ง คือ สโมสรการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ในบริเวณ G Zone ( 2 ในภาพที่ 5.1.5-48) ทาให้มีจานวนรวมทั้งหมด 3
แห่ง ในเขตคลองเตย ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการคิดเป็นร้อยละ 66.67 ทั้ง 2 แห่งในพื้นที่โครงการสามารถ
เข้าถึงได้ด้วย Tramway ในอนาคต
ส่วนสวนสาธารณะระดับย่าน นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน 1 แห่ง คือ
อุทยานเบญจสิริ ( 3 ในภาพที่ 5.1.5-48) ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลัก ถนนสุขุมวิท เข้าถึงได้ด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะทางราง (BTS สถานีพร้อมพงษ์) และทางถนน ด้วยรถโดยสารประจาทาง
สวนสาธารณะระดับย่าน นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง จานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์กีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( 4 ในภาพที่ 5.1.5-48) ตั้งอยู่บริเวณถนนสายรอง ซอยสุขุมวิท 64
สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคลเท่านั้น
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารสวนสาธารณะระดั บ ย่ า น ในพื้ น ที่ โ ครงการทั้ง 2 แห่ ง รวมถึ ง อุ ท ยาน
เบญจสิริ พิจารณาจากรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขตพระโขนง
การให้ บ ริ การสวนสาธารณะระดั บ ย่า น นอกพื้ น ที่ โ ครงการเขตพระโขนง ศู น ย์ กี ฬ า
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถให้บริการได้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมดภายในพื้นที่
โครงการ ยกเว้นที่อยู่อาศัยบริเวณ G Zone และ A3 Zone รวมทั้งสามารถให้บริการได้ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งในเขตคลองเตย และครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนงทั้งหมด
การเพิ่มสวนสาธารณะระดับย่านในพื้นที่โครงการ เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับนอกพื้นที่
โครงการในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง โดยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมตามเกณฑ์การเข้าถึง
ตามทฤษฎีเมือง
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(3) สวนสาธารณะระดับเมือง
1.ตาแหน่งที่ตงั้ ลักษณะทางกายภาพ และการเข้าถึง
การให้บริการสวนสาธารณะระดับเมืองของ Model 1 เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 โดยมี
เฉพาะนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวน 1 แห่ง คือ สวนเบญจกิติ ( 5 ในภาพที่ 5.1.5-48) ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางหลักถนนรัชดาภิเษก ช่วงระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับถนนสุขุมวิท เข้าถึงได้ด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะทางราง (MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์) และทางถนน ด้วยรถโดยสารประจา
ทาง
2.ความสามารถในการให้บริการ
การให้บริการสวนสาธารณะระดับเมือง นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย พิจารณาจาก
รัศมีการให้บริการส าหรับพื้นที่ ชุม ชนในระยะ 10 กิโลเมตร สวนเบญจกิติ สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่เขตพระโขนงเกือบทั้งหมด แสดงถึงมีความสามารถ
ในการให้บริการได้เท่ากับปัจจุบันปี 2563
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5.2 วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีเมืองของ Model 2
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ของพื้นที่ 3
ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วน
ชุ ม ชนเมื อ ง ตามกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี เ มื อ งของ Model 2 มี แ นวคิ ด หลั ก คื อ Job-Housing
balance โดยสร้างความสมดุล ระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับจานวน
ประชากรเป้าหมายในอนาคต และความสามารถในการรองรับของพื้นที่โครงการตามข้อกาหนดร่าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. วิเคราะห์จานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสม จานวนประชากรวัย
แรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
2. วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการรองรั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสู ง สุ ด ของพื้ น ที่ โ ครงการตาม
ข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
3. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ
Model 2
4. วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของ
Model 2
5.2.1 วิ เ คราะห์ จ านวนประชากรและครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ หมาะสม จ านวน
ประชากรวัยแรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
เป้าหมายที่เหมาะสม และการวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงาน ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ของ
พื้นที่โครงการ และนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง รายละเอียดดังนี้
1) วิเคราะห์จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต
20 ปี พ.ศ.2582 ของ Model 2
ตามแนวคิด Model 2 จานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต ประกอบด้วย
กลุ่มประชากรเดิมทั้งหมดของพื้นที่โครงการ, กลุ่มประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการตาม
ความสามารถในการรองรับประชากรตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และกลุ่มประชากรนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งกาหนดให้เท่ากับ Model 1
ดังแสดงในตาราง 5.1.1-15
จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสม สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มประชากร กลุ่มประชากรในชุมชน 2.75 คน/ครัวเรือน และกลุ่มประชากรนอกชุมชน 1.09 คน/
ครัวเรือน
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1.1 วิ เ คราะห์ จ านวนกลุ่ ม ประชากรเดิ ม ทั้ ง หมดของพื้ น ที่ โ ครงการ และจ านวน
ประชากรนอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 2
เป็ น การคาดการณ์ ด้ ว ยวิ ธี Exponential Forecast จากสถิ ติ จ านวนประชากรและ
ครัวเรือนย้อนหลัง 15 ปี พ.ศ.2548-2562 อ้างอิงตามทะเบียนราษฎร์ จากสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง รวมจานวนประชากรแฝง ซึ่งคาดการณ์ความหนาแน่นประชากรแฝง (คน/ตร.กม.)
กทม.ในอนาคต 20 ปี ด้วยวิธี Exponential Forecast จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ.2558-2562
อ้างอิงจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
โดยคานวณสัดส่วนจานวนประชากรและจานวนครัวเรือน ของพื้นที่โครงการ จากการ
เปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (%) คูณด้วยขนาด
ครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) ของแต่ละกลุ่มประชากร ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อ 5.1.1-1)
และสามารถสรุปจานวนกลุ่มประชากรเดิมทั้งหมดของพื้นที่โครงการ และจานวนประชากรนอกพื้นที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 2 ดังแสดงในตาราง 5.2.1-1
ตาราง 5.2.1 - 1 จานวนกลุ่มประชากรเดิมทัง้ หมดของพื้นทีโ่ ครงการ และจานวนประชากร
นอกพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 2
ลาดับ
ที่
1
2

Model 2
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

ประชากรเดิมของพื้นที่โครงการ
จานวน (คน)
55,397
144
55,541

สัดส่วน (%)
99.74
0.26
100.00

ประชากรนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน (คน)
สัดส่วน (%)
41,878
28.43
105,413
71.57
147,291
100.00

1.2 วิเคราะห์จานวนกลุ่มประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการ
จานวนประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับประชากรตามร่าง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของพื้นที่โครงการ มีขั้นตอนดังนี้
(1) ศึกษาเกณฑ์ขนาดเมืองสัมพันธ์กับจานวนประชากร
ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(คน/ไร่ ) แต่ ล ะประเภท มี เ กณฑ์ แ ตกต่ า งกั น สั ม พั น ธ์ กั บ ขนาดเมื อ ง และจ านวนประชากร จึ ง
จาเป็นต้องอ้างอิงขนาดเมืองของพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนงจากจานวนประชากรปัจจุบันปี
2562 เพื่อสามารถกาหนดความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับขนาดเมือง
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ตาราง 5.2.1 - 2 เกณฑ์ขนาดเมืองสัมพันธ์กบั จานวนประชากร
ขนาดเมือง
เมืองขนาดใหญ่ที่สุด
เมืองขนาดใหญ่
เมืองขนาดกลาง
เมืองขนาดเล็ก

จานวนประชากร
มากกว่า 1,500,000 คนขึ้นไป
200,001 - 1,500,000 คน
60,001 - 200,000 คน
น้อยกว่า 60,000 คน

ที่มา : เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544

จากตาราง 5.2.1-2 ปัจจุบันปี 2562 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง มีจานวนประชากร
รวมประชากรแฝง 228,312 คน จึงจัดเป็นเมืองขนาดใหญ่ตามเกณฑ์ขนาดเมือง
(2) จาแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เป็นการสรุปขนาดพื้นที่ดิน และเกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ ล ะประเภทตามร่า งกฎกระทรวงให้ ใช้ บัง คั บผั ง เมื องรวมกรุง เทพมหานคร ดั ง แสดงในภาพที่
5.2.1-1 สัมพันธ์กับการเป็นเมืองขนาดใหญ่

ภาพที่ 5.2.1 - 1 ร่างแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ที่มา : โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี 2562
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จากภาพที่ 5.2.1-1 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ประกอบด้วยข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง, ประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่ น มาก, ประเภทพาณิ ช ยกรรม และประเภทสถาบั น ราชการ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ
ในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วยข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ประเภทหลัก ได้แก่
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก, ประเภทพาณิ ช ยกรรม และประเภทสถาบั น ราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งมีศักยภาพรองรับการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูงในอนาคต
สังเกตจากข้อกาหนด FAR ของอยู่อาศัยหนาแน่นมากและพาณิชยกรรม ไม่เกิน 7 : 1
ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 กาหนดความหนาแน่นการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (คน/ไร่) แต่ละประเภทสาหรับเมืองขนาดใหญ่แตกต่างกัน ส่งผลให้พื้นที่โครงการมีความสามารถ
ในการรองรับจานวนประชากรในแต่ละบริเวณแตกต่างกัน โดยได้วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก
ดังแสดงในหัวข้อถัดไป
(3) วิเคราะห์ความสามารถรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ 2 ทางเลือก
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตย
และเขตพระโขนง 2 ทางเลือก จากเกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) โดยเลือกใช้ค่าน้อยสุด (Minimum)
และค่ามากสุด (Maximum) ตามลาดับ เพื่อสรุปจานวนประชากรน้อยที่สุดและจานวนประชากรมาก
ที่สุด ซึ่งพื้นที่โครงการ และภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง สามารถรองรับได้ตามร่างผังเมือง
รวมในอนาคต ดังแสดงในตาราง 5.2.1-3 และสามารถสรุปจานวนกลุ่มประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่โครงการ Model 2 ต่อไป
ทางเลือกที่ 1 -> รองรับจานวนประชากรน้อยสุด = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) น้อยสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)
ทางเลือกที่ 2 -> รองรับจานวนประชากรมากสุด = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) มากสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)

โดยก าหนดให้ ทั้ ง 2 ทางเลื อ กสามารถรองรั บ กลุ่ ม ประชากรเดิ ม ทั้ ง หมดของพื้ น ที่
โครงการ ทั้งประชากรในชุมชนและประชากรนอกชุมชน

สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
- สวนเบญจกิติ และโรงงานยาสูบ
- อุทยานเบญจสิริ
- สถานีขนส่งสายตะวันออก
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลังน้ามัน ปตท. และคลังน้ามันบางจาก
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
พาณิชยกรรม

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-

-

21-48
49-80
80-100
60-80

ส.58
ส.62
ส.66
ส.70

ย.8, ย.9
ย.13, ย.15
พ.5, พ.8
พ.7

รหัส

73,144
12.60

906.94

2,996,471 1,872.79

1,451,115

901,601
43,015
155,978
1,556,695

563.50
26.89
97.49
972.93

580,322
100.00

-

972,981
100.00

-

ความสามารถรองรับของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน
พื้นที่ดิน
พื้นที่ดิน
ประชากร
ประชากร
(ตร.ม.)
(ไร่)
น้อยสุด (คน) มากสุด (คน)
14,744,213 9,215.13
193,517
442,326
3,508,271 2,192.67
107,440
175,413
4,138,541 2,586.59
206,927
258,658
1,931,686 1,207.30
72,438
96,584

93,923 26,980,000 16,862.50
9.65

-

ความสามารถรองรับของพื้นที่โครงการ
จานวน
จานวน
พื้นที่ดิน
พื้นที่ดิน
ประชากร
ประชากร
(ตร.ม.)
(ไร่)
น้อยสุด (คน) มากสุด (คน)
212,835
133.02
6,518
10,641
1,332,521
832.83
66,626
83,282
-

ที่มา : เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 สาหรับเมืองขนาดใหญ่
หมายเหตุ จานวนประชากรน้อยสุด (คน) = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) น้อยสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)
จานวนประชากรมากสุด (คน) = เกณฑ์ความหนาแน่น (คน/ไร่) มากสุด x พื้นที่ดิน (ไร่)

4

1
2
3

ลาดับ

เกณฑ์ความ
หนาแน่น
(คน/ไร่)

ตาราง 5.2.1 - 3 ความสามารถในการรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร อ้างอิงเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 สาหรับเมืองขนาดใหญ่
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จากตาราง 5.2.1-3 พื้นที่โครงการสามารถรองรับจานวนประชากรได้น้อยที่สุดรวม
73,144 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 ของประชากรเขตน้อยที่สุดทั้งหมด และรองรับจานวนประชากรได้
มากที่สุดรวม 93,923 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของประชากรเขตมากที่สุดทั้งหมด และสามารถ
เปรียบเทียบจานวนประชากรรวมของพื้นที่ โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้ง 2 ทางเลือก
ดังแสดงในภาพที่ 5.2.1-2
เปรียบเทียบจานวนประชากรรวมของพืน้ ที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2
100,000

93,923

80,000

60,000
40,000

73,144
55,541
ประชากรคาดการณ์

1,200,000

ทางเลือก 2
38,382

1,000,000

ทางเลือก 1
17,603

600,000

ทางเลือก 2

20,000

200,000

ทางเลือก 2
0

1

พื้นที่โครงการ
2

พื้นที่โครงการ

ทางเลือก 2
770,149

800,000
400,000

-

972,981

3

4

580,322
202,832
.
ประชากรคาดการณ์
0202,832

ทางเลือก 1
377,490
ทางเลือก 1

เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
1
2
3

.
ทางเลือกประชากรเป้
2
าหมาย ประชากรคาดการณ์
202,832
220,435

ทางเลือก 1

ทางเลือก 1
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

ประชากรคาดการณ์
ภาพที่ 5.2.1 - 2 แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนประชากรรวมของพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
202,832
.
ทางเลือกที่ 1 และทางเลื
่2
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นทีอ่โกที
ครงการ

จากตาราง 5.2.1-3 และภาพที่ 5.2.1-2 พื้นที่โประชากรคาดการณ์
ครงการมี
. จานวนประชากรน้อยที่สุด ตาม
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นใทีช้่โครงการ
ร่างกฎกระทรวงให้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากจ
านวนประชากรคาดการณ์ปี
2582 รวม 17,603 คน (ทางเลือกที่ 1) และมีจานวนประชากรมากที่สุด เพิ่มขึ้นจากจานวนประชากร
คาดการณ์ ปี 2582 รวม 38,382 คน (ทางเลื อ กที่ 2) แสดงถึ ง ความสามารถในการรองรั บ กลุ่ ม
ประชากรใหม่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการได้เพิ่มขึ้นในแต่ละทางเลือกตามลาดับ
ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาพื้นที่โครงการในอนาคต คือ ทางเลือกที่ 1 รองรับ
จานวนประชากรเป้าหมายรวม 73,144 คน เนื่องจากจานวนประชากรดังกล่าวมาจากการใช้เกณฑ์
ความหนาแน่ น การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น (คน/ไร่ ) แต่ ล ะประเภทน้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบความหนาแน่นสูงตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ ควบคู่กับการรองรับจานวน
ประชากรที่มีความหนาแน่นน้อย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดใี นการอยู่อาศัยตามแนวคิดของงานวิจัย
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จานวนประชากรรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงตามทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่
2 เพิ่มขึ้นจากจานวนประชากรคาดการณ์ปี 2582 รวม 377,490 คน และ 770,149 คน ตามลาดับ
ซึ่งไม่เหมาะสมสาหรับการรองรับการพัฒนาในอนาคต เนื่องจากมีจานวนประชากรหนาแน่นสูง ส่งผล
ให้ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย และไม่สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงกาหนดให้จานวนประชากรรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงเท่ากับจานวน
ประชากรคาดการณ์ปี 2582 รวม 202,832 คน เมื่อรวมกับจานวนประชากรเดิม ของพื้นที่โครงการ
55,541 คน และจานวนประชากรใหม่ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โครงการตามทางเลือกที่ 1 รวม 17,603 คน
ซึ่งจัดเป็นกลุ่มประชากรนอกชุมชน ทาให้มีจานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ
รวม 73,144 คน และจานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม
220,435 คน
1.3 สรุ ป จ านวนประชากรและครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ หมาะสมในอนาคต 20 ปี
พ.ศ.2582 ของ Model 2
เป็นการสรุปจานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง Model 2 จาแนกตามกลุ่มประชากร ดังแสดงในตาราง 5.2.1-4 เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 2 ต่อไป
ตาราง 5.2.1 - 4 สรุปจานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายทีเ่ หมาะสมของ Model 2
Model 2
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

จานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสม (คน)
พื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่ รวมเขตคลองเตย
ประชากร ประชากร จานวน
โครงการ และเขตพระโขนง
เดิม
ใหม่
รวม
55,397
- 55,397
41,878
97,275
144
17,603 17,747 105,413
123,160
55,541 17,603 73,144 147,291
220,435

จานวนครัวเรือน
ที่เหมาะสมของพื้นที่
โครงการ (ครัวเรือน)
20,144
16,282
36,426

2) วิเคราะห์จานวนประชากรวัยแรงงาน Model 2
จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 2 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ จานวนประชากร
วัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ, จานวนประชากรผู้ว่างงาน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้าย
งานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด โดยกาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชน
และกลุ่ ม ประชากรนอกชุ ม ชนมี โ อกาสในการท างานในแหล่ ง งานพาณิ ช ยกรรมได้ ทุ ก ประเภท
เหมือนกัน
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ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะจานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ
Model 2 เนื่องจากจานวนประชากรผู้ว่างงาน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด กาหนดให้มีจานวนเท่ากับ Model 1 ซึ่งได้วิเคราะห์
ไว้แล้วในหัวข้อ 5.1.1-2)
2.1 จานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ
จานวนประชากรวัยแรงงาน หมายถึง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกาลังแรงงาน
เมื่อกาหนดให้มีสัดส่วนจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของจานวนประชากร
กรุงเทพมหานครทั้งหมด และมีสัดส่วนกาลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 69.9 ของจานวนประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป
จานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ Model 2 รวม 73,144 คน จะ
มีจานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการรวม 44,097 คน ดังแสดงในตาราง 5.2.1-5
ตาราง 5.2.1 - 5 สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 2
จานวนประชากร Model 2
จานวนประชากรเป้าหมาย
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 86.25 ของจานวนประชากรเป้าหมาย)
จานวนประชากรวัยแรงงาน
(ร้อยละ 69.9 ของจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป)
จานวนประชากรผู้ว่างงาน
(ร้อยละ 0.9 ของจานวนประชากรวัยแรงงาน)
จานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงาน
(ร้อยละ 16 ของจานวนประชากรวัยแรงงาน)
รวมพื้นที่โครงการต้องการรองรับทั้งหมด (คน)

พื้นที่โครงการ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
(คน)
และเขตพระโขนง (คน)
73,144
147,291
63,086
127,038

รวมเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง (คน)
220,435
190,124

44,097

88,799

132,896

-

799

799

-

14,207

14,207

44,097

15,006

59,103

จากตาราง 5.2.1-5 สรุปจานวนประชากรวัยแรงงานของพื้นที่โครงการ Model 2 รวม
59,103 คน ประกอบด้วย จานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ 44,097 คน จานวน
ประชากรผู้ว่างงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 799 คน และจานวน
ประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 14,207 คน
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5.2.2 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการตาม
ข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เป็นการคานวณพื้นที่ ใช้สอยรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ของพื้นที่
โครงการ จากขนาดพื้นที่ดินจาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินคูณด้วย FAR ในแต่ละบริเวณ
ตามข้อกาหนด ดังแสดงในตาราง 5.2.2-1
ตาราง 5.2.2 - 1 ความสามารถในการรองรับพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของพื้นที่โครงการตามข้อกาหนด
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ลาดับ

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รหัส

ข้อกาหนด
FAR

1
2
3

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลังน้ามัน ปตท. และคลังน้ามัน
บางจาก
รวมทั้งหมด

ย.13
พ.5
ส.70

ไม่เกิน 7 : 1
ไม่เกิน 7 : 1
-

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
212,835
1,332,521
1,451,115

สัดส่วน
พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ดิน
รวม (ตร.ม)
(%)
7.10 1,489,844
44.47 9,327,648
48.43
-

2,996,471

100.00 10,817,492

สัดส่วนพื้นที่
ใช้สอย (%)
13.77
86.23
0.00

100.00

ที่ ม า : ร่ า งแผนผั ง ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ จ าแนกประเภทท้ า ยกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

จากตาราง 5.2.2-1 พื้นที่โครงการสามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยรวมได้สูงสุด 10,817,492
ตารางเมตร ตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่นับรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และกาหนด
FAR ไม่เกิน 7 : 1 เทียบเท่าเกณฑ์ระดับความหนาแน่นมาก (FAR 5.5-8) แสดงถึงศักยภาพของพื้นที่
โครงการสามารถรองรับการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูงในอนาคต
ภาพรวมสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย แสดงถึงการส่งเสริมบทบาทของพื้นที่โครงการในอนาคต
ซึ่งเน้นรองรับพื้นที่พาณิชยกรรม โดยมีสัดส่ วนพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดร้อยละ 86.23 และรองรับที่อยู่
อาศัยหนาแน่นมาก ร้อยละ 13.77 สัดส่วนดังกล่าวขัดแย้งกับแนวคิด Job-Housing balance ของ
Model 2 ซึ่งต้องการสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการต่อไป
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5.2.3 วิ เ คราะห์ ข นาดพื้ น ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะ
ประเภทของ Model 2
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ของ Model 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง เพื่อให้มีความสมดุลตามแนวคิด Job-Housing
balance โดยสร้างความสมดุล ระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับจานวน
ประชากรเป้าหมายในอนาคต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้า
และโลจิส ติกส์ , วิเคราะห์ที่ อยู่อาศัย , วิเคราะห์พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม, วิเคราะห์ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และวิเคราะห์ ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ซึ่งมีภาพรวมกระบวนการ
วิเคราะห์ดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ 5.2.3-1

ประชากรวั
ยแรงงานน้ 100%
ประชากรเป้
าหมายในพื
ที่โครงการ

ความต้องการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ประชากรเป้าหมายเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ประชากรเป้าหมายในพืน้ ที่โครงการ ประชากรเป้าหมาย
ประชากรคาดการณ์ + ความสามารถรองรับความหนาแน่นประชากรตามเกณฑ์
ผังเมืองรวม (คน/ไร่
ศูนย์กลางนันทนาการและการกี
ฬา )

ประชากรคาดการณ์ + ความสามารถรองรับความหนาแน่นประชากรตามเกณฑ์ผังเมืองรวม (คน/ไร่)

ประชากรผู
้มโี อกาสย้ายงาน
ประชากรเป้้วา่ งงานและประชากรผู
หมายเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ความสามารถรองรั
บนอกพื้นที่โครงการปี 2563
ประชากรเป้าหมาย ประชากรคาดการณ์ + ความสามารถรองรับความหนาแน่นประชากรตามเกณฑ์ผังเมืองรวม
(คน/ไร่
)
นอกพื้นทีโ่ ครงการ 100%
ความต้องการสาธารณูปโภค สาธารณู
ปการ
ย์กลางนั่ตน้อทนาการและการกี
า
องค์ศูปนระกอบที
งการเพิ่มในพื้นทีโ่ ฬครงการ
ประชากรวั
ยแรงงานน้ 100%
ประชากรเป้าหมายเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ประชากรเป้
าหมายในพื
ที่โครงการ
ความสามารถรองรั
บนอกพื้นที่โครงการปี 2563
ประชากรคาดการณ์
+ ความสามารถรองรับความหนาแน่นประชากรตามเกณฑ์ผังเมืองรวม
(คน/ไร่)
ความต้องการจานวนต
าแหน่างหมาย
งานงานพาณิ
ชยกรรม
จานวนหน่วยพักอาศัย
ประชากรเป้
ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
รองรับไม่ได้
รองรั
บได้ องการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เท่ากับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้
าหมาย
(ครัวเรือน)
ความต้
องค์ประกอบที
่ต้องการเพิ่มในพื้นทีโ่ ครงการ
ประชากรผู
้วา่ งงานและประชากรผู้มโี อกาสย้ายงาน
- ประชากรในชุมชน
ปรั
บ
ลดในสั
ด
ส่
่เหมาะสม2563
และเสนอ
ประชากรวั
ยแรงงานน้ 100%
ประชากรเป้นอกพื
าหมายเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ประชากรเป้
าหมายในพื
ที่โครงการ
ความสามารถรองรั
บนอกพื้นทีว่โนที
ครงการปี
ศูนย์กลางนันทนาการและการกี
ฬา
้นทีโ่ ครงการ 100%
2.75 คน/ครัวเรือน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
นันทนาการและการกีฬา +
กทม. เพิ่มพื้นที่ดังกล่าวนอกโครงการ
ความสามารถรองรับ
บได้
- ความสามารถรองรั
ประชากรนอกชุมชนบ
ในพื่ต้อนงการเพิ
ที่โครงการ
อนุรักษ์เพือ่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรองรัองค์
ประกอบที
่มในพื้นทีโ่ ครงการ
จประชากรวั
านวนตาแหน่
งงาน/อาคาร
จ1.09
านวนครั
วเรืวอเรืน/อาคาร
คน/ครั
อน
ยแรงงาน
100%
ยเรียนเป้
าหมาย
ความสามารถรองรั
นอกพื้นที่โครงการปี
2563
ความต้องการสาธารณูปโภค สาธารณู
ปการ จบานวนประชากรวั
- ประเภทพาณิชยกรรม
- ประเภทอาคาร
ศูนย์กลางการศึกษา
รองรั
บ
ไม่
ไ
ด้
จ
านวนนั
ก
เรี
ย
น
:
จ
านวนห้
อ
งเรียน
ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา
ประชากรผู
งงานและประชากรผู
ความต้
องการจานวนตาแหน่งงานงานพาณิ
ช้วา่ยกรรม
รองรับได้
- เกณฑ์
WHO 9 ตร.ม./คน ้มโี อกาสย้ายงาน
- เกณฑ์จานวนคนทางาน/แห่
ง/ประเภท
- ขนาด Unit/หน่วย
องค์ประกอบที่ต้องการเพิ่มในพื้นทีโ่ ครงการ ปรับลดในสัดส่วนที่เหมาะสม และเสนอ
นอกพื
้นทีโ่้นครงการ
100%
ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
3 เตียง : ประชากร 1,000 คน
าหมาย
ขนาดครั
วเรือนที่ด่เหมาะสม
- เกณฑ์
ขนาดพื
ที่แต่ละระดั
- เกณฑ์ขนาดแปลงที่ดนิ เท่ากับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้
- เกณฑ์
ขนาดแปลงที
นิ
กทม. เพิ่มพื้นที่ดังกล่าวนอกโครงการ
นันบทนาการและการกีฬา +
สาธารณู
ป
โภค
สาธารณู
ป
การ
ชน 7:1
จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย
- เกณฑ์รัศมีการให้บริอนุ
การรัก(กม.)
- FAR สูงสุดตามข้อกาหนด 7:1
- FAR- ประชากรในชุ
สูงสุดตามข้อกมาหนด
ษ์เพือ่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรองรับได้ ศูนในพื
ย์ก้นลางการขนส่
ขนส่งสาธารณะ คน/สินค้า
ที่โครงการ ง
2.75 คน/ครัวเรือน
จานวนหน่วยพักอาศัย
จานวนนักเรียน : จานวนห้องเรียน
ศูนย์กลางการศึกษา
3 เตียง : ประชากร 1,000 คน
ไม่ได้ พ.ศ.2549
- ประชากรนอกชุมชน
(ครัวเรือน)
ศูนย์กลางการบริการ
มาตรฐานผัรองรั
งเมือบงรวม
ประชากรผู
ว
้
า
่
งงานและประชากรผู
ม
้
โ
ี
อกาสย้
า
ยงาน
ความต้
อ
งการจ
านวนอาคารพั
ก
อาศั
ย
ความต้
อ
งการจ
านวนอาคารพาณิ
ช
ยกรรม
เกณฑ์
ม
WHO
9
ตร.ม./คน
ความสามารถรองรั
บ
ความสามารถรองรั
บ
ศู
น
ย์
ก
ลางด้
า
นสาธารณสุ
ข
ปรับลดในสั
ส่วนที่เหมาะสม
1.09 คน/ครัวเรือน
ขนส่ดงสาธารณะ
คน/สินและเสนอ
ค้า
นอกพื
้นทีโ่้นครงการ
100%
จานวนประชากรวั
ยาเรีวนอกโครงการ
ยนเป้าหมาย
ศูนย์กลางด้านศาสนา
- เกณฑ์
ขนาดพื
ที่แต่ละระดั
จานวนตาแหน่งงาน/อาคาร
จานวนครัวเรือน/อาคาร
กทม.
เพิ
ม
่
พื
น
้
ที
ด
่
ง
ั
กล่
ความต้องการจานวนตาแหน่งงานงานพาณิ
ชยกรรม
นันบทนาการและการกีฬา +
3 เตียง : ประชากร 1,000 คน
ลางการขนส่
สาธารณู
สาธารณู
จมาตรฐานผั
านวนนักเรียงเมื
น อ: งรวม
จานวนห้
องเรียน
- เกณฑ์
รัศมีการให้บริอนุ
การรัก(กม.)
- ประเภทพาณิชยกรรม เท่ากับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้
- ประเภทอาคาร
ศูศูนนย์ย์ปกกโภค
ลางการบริ
การงปการ
พ.ศ.2549
า
หมาย
ษ์
เ
พื
อ
่
ศิ
ล
ปะและวั
ฒ
นธรรมไทย
ความต้
อ
งการจ
านวนอาคารพั
ก
อาศั
ย
ความต้
อ
งการจ
านวนอาคารพาณิ
ช
ยกรรม
ศู
น
ย์
ก
ลางการศึ
ก
ษา
ขนาดครั
วเรือวนที
ในพื้นที้น่ดทีิน่โครงการ
- เกณฑ์จานวนคนทางาน/แห่ง/ประเภท
- ขนาด
Unit/หน่
ย ่เหมาะสม
้นที่ดคน/สิ
ินที่เหลืนค้อา
ขนส่ขนาดพื
งสาธารณะ
ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอย
ขนาดพื
พื้นที่ใช้สอย
ศูนย์กลางด้านศาสนา
รองรั
บ
ไม่
ไ
- ประชากรในชุ
- เกณฑ์
ขนาดแปลงทีม่ดชนนิ ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอยทีอ่ ยูอ่ าศัย - เกณฑ์ขนาดแปลงที่ดนิ
/ ที่จอดรถ
3Extra
เตียง Openspace
: ประชากรด้1,000
คน
นันทนาการและการกีฬา
สาธารณู
ปโภคานสาธารณสุ
สาธารณูปการ
ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางด้
ข
จ
านวนประชากรวั
ยเรียนเป้
าหมาย
เกณฑ์
WHO
9
ตร.ม./คน
ศู
น
ย์
ก
ลางการบริ
ก
าร
มาตรฐานผั
เมือ่เหมาะสม
งรวม
พ.ศ.2549
ปรั
บ
ลดในสั
ด
ส่
วงนที
และเสนอ
2.75
คน/ครั
ว
เรื
อ
น
FAR
สู
ง
สุ
ด
ตามข้
อ
ก
าหนด
7:1
- FAR สูงสุดตามข้อกาหนด
7:1
ความต้องการจานวนอาคารพักอาศัย
ความต้องการจานวนอาคารพาณิชยกรรม
จานวนนั
: จาานวนห้
- เกณฑ์ขนาดพื้นที่แต่ละระดับ
ขนส่
คน/สินอค้งเรีา ยน
กทม.
เพิ่มพืงกสาธารณะ
้นเรีทีย่ดนังกล่
วนอกโครงการ
- ประชากรนอกชุมชน
ศูนย์กลางการขนส่ง
นันทนาการและการกีฬา +
ศูศูนนย์ย์กกลางด้
านศาสนา
เกณฑ์
ร
ศ
ั
มี
ก
ารให้
บ
ริ
ก
าร
(กม.)
ลางการศึ
ก
ษา
ขนาดพื้นที่ดินที่เหลือ
่ดิน พื้นทีฒ่ในธรรมไทย
ช้สอย
ขนาดพืป้นโภค
ที่ดินสาธารณู
พื้นที่ใช้สปอย
1.09 คน/ครัวเรือนขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอยทีอ่ ยูอ่ าศัย
ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรม
สาธารณู
การ
อนุรักขนาดพื
ษ์เพือ่ ศิ้นลทีปะและวั
จานวนหน่
อาศัยาและโลจิสติกส์ = MODEL 1 ความต้องการจานวนต
าแหน่
ศูนย์กลางการบริการ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
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ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอย MODEL 2 : JOB HOUSING BALANCE
พื้น7:1
ที่สว่ นขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิส-ติFAR
กส์ =สูMODEL

ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
- ประชากรในชุมชน
2.75 คน/ครัวเรือน
- ประชากรนอกชุมชน
1.09 คน/ครัวเรือน

ประชากรเป้าหมาย

Flow Chart Diagram แสดงกระบวนการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 2
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1) วิเคราะห์พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ Model 2
กาหนดให้พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ของ Model 2 มีสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ Model 1 ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ดังแสดง
ในภาพที่ 5.2.3-2 ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อ 5.1.5-1) สามารถสรุปขนาดพื้นที่ดินและ
ขนาดพื้นที่ใช้สอยดังแสดงในตาราง 5.2.3-1 ดังนั้นจะได้พื้นที่ส่วนที่เหลือสาหรับวิเคราะห์พื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมืองที่เหมาะสมต่อไป

ภาพที่ 5.2.3 - 2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ Model 2 อ้างอิงตาม Model 1
จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

ตาราง 5.2.3 - 1 ขนาดพื้นทีด่ ิน และพื้นทีใ่ ช้สอย พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ Model 2
ลาดับที่
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
3
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด(ตร.ม.)

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)
1,017,781
27,559
179,618
1,224,958
2,996,471

สัดส่วน (%)
33.97
0.92
5.99
40.88
100.00

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

พื้นที่ใช้สอย(ตร.ม.)
738,798
31,083
64,847
834,728
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2) วิเคราะห์ทอี่ ยู่อาศัยของ Model 2
ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยของ Model 2 สัมพันธ์กับจานวนประชากร
และจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ เหมาะสมของพื้นที่โครงการในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 ซึ่ งได้
วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อ 5.2.1-1) มีจานวนประชากรเป้าหมายที่เหมาะสมรวม 73,144 คน คิดเป็น
36,426 ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มประชากรในชุมชน 55,397 คน คิดเป็น 20,144 ครัวเรือน และกลุ่ม
ประชากรนอกชุมชน 17,747 คน คิดเป็น 16,282 ครัวเรือน
2.1 วิเคราะห์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สาหรับเมือง
ขนาดใหญ่และรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
เป็นการวิเคราะห์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาหรับที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากและ
รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของพื้นที่โครงการ ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544
ส าหรั บ เมื อ งขนาดใหญ่ ซึ่ ง ก าหนดประเภทอาคารเป็ น อาคารชุ ด สู ง 8 ชั้ น ขึ้ น ไป ขนาดพื้ น ที่ ดิ น
200-800 ตารางวา
เมื่อกาหนดให้ก่อสร้างได้สูงสุดตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาแบบความหนาแน่ น สู ง ซึ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากกาหนด FAR ไม่เกิน 7 : 1 เมื่อคิดพื้นที่อาคารคลุมดิน 50% เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ทาให้ได้รูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม คือ อาคารชุดสูง 14 ชั้น
โดยก าหนดขนาดแปลงที่ ดิ น แบ่ ง เป็ น 2 ขนาด ได้ แ ก่ แปลงที่ ดิ น ขนาดเล็ ก 200
ตารางวา และแปลงที่ดินขนาดใหญ่ 800 ตารางวา ตามขนาดพื้นที่ดินมาตรฐานเล็กสุดและใหญ่สุด
ตามลาดับ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบอาคาร และขนาดอาคาร ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
ภายในเมืองมีชีวิตชีวา สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ (สิทธิพร, 2549)
ดังแสดงในตาราง 5.2.3-2 (สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2549)
ตาราง 5.2.3 - 2 ประเภทอาคารและขนาดพื้นที่ดนิ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากของพื้นที่โครงการ
ลาดับ
1
2

รูปแบบอาคาร
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดเล็ก)
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่)

พื้นที่ดิน/อาคาร (ตร.ว.)
200
800

พื้นที่ดิน/อาคาร (ตร.ม.)
800
3,200

ที่มา : เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 สาหรับเมืองขนาดใหญ่

2.2 วิเคราะห์ขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากร
ตามแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งแบ่งกลุ่มประชากรตามความสัมพันธ์ทางสังคมของประชากร
2 กลุ่มหลัก และมีขนาดครัวเรือนที่เหมาะสมแตกต่างกัน ส่งผลต่อขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมใน
อนาคต เมื่อกาหนดให้ประชากรทั้งหมดอยู่อาศัยในอาคารชุดสูง 14 ชั้นเหมือนกัน
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ขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน ซึ่งมี ขนาดครัวเรือน 2.75
คน/ครัวเรือน คือ ขนาด 50 ตร.ม./Unit เทียบเท่ารูปแบบ 1 Bedroom Plus ซึ่งมีมาตรฐานขนาด
พื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม./Unit ประกอบด้วย 1 ห้องนอน และเพิ่มห้องอเนกประสงค์เข้ามาอีก 1 ห้อง
เหมาะสาหรับอยู่อาศัยประมาณ 2-3 คน
ขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน ซึ่งมี ขนาดครัวเรือน 1.09
คน/ครัวเรือน คือ ขนาด 30 ตร.ม./Unit เทียบเท่ารูปแบบ 1 Bedroom ซึ่งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่
30-50 ตร.ม. เหมาะสาหรับอยู่อาศัยประมาณ 1-2 คน
2.3 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของที่อยู่อาศัย
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารชุดสูง 14 ชั้น
ทั้ง 2 รูปแบบ คือ อาคารชุดสูง 14 ชั้น บนแปลงที่ดินขนาดเล็ก 800 ตารางเมตร เปรียบเทียบกับ
อาคารชุดสูง 14 ชั้น บนแปลงที่ดินขนาดใหญ่ 3,200 ตารางเมตร เมื่อกาหนดให้พื้นที่อาคารคลุมดิน
50% สัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัย 70% และทางสัญจรรวมงานระบบ 30% ดังแสดงในตาราง 5.2.3-3 และ
ภาพที่ 5.2.3-3
จานวนครัวเรือนที่รองรับได้ = พื้นที่ดิน (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน (50%) x จานวนชั้น x สัดส่วนพื้นที่อยู่อาศัย (70%)
ขนาดที่อยู่อาศัยต่อหน่วย (ตร.ม.)

ตาราง 5.2.3 - 3 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารชุดสูง 14 ชัน้
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน

รูปแบบอาคาร

อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดเล็ก)
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่)
รวมรองรับกลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดเล็ก)
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่)
รวมรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

ขนาดที่อยู่อาศัย
ต่อหน่วย
(ตร.ม.)
800
50
3,200
50

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

800
3,200

30
30

จานวนครัวเรือน
ที่รองรับได้
(ครัวเรือน)
78
313
391
130
522
652
1,043
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เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารชุดสูง 14 ชัน้
600

522

500
400
313
300
200
100
-

130
78

แปลงที่ดิน1ขนาดเล็ก

แปลงที่ดิน2ขนาดใหญ่

แปลงที่ดิน3ขนาดเล็ก

แปลงที่ดิน4ขนาดใหญ่
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

ภาพที่ 5.2.3 - 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารชุดสูง 14 ชั้น

จากตาราง 5.2.3-3 และภาพที่ 5.2.3-3 ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของ
อาคารชุดสูง 14 ชั้น อาคารทั้ง 4 รูปแบบ เมื่อมีจานวนรูปแบบละ 1 อาคาร สามารถรองรับได้รวม
1,043 ครัวเรือน แบ่งเป็นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชน 391 ครัวเรือน และรองรับกลุ่มประชากร
นอกชุมชน 652 ครัวเรือน ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์จานวนอาคารที่เหมาะสมสาหรับรองรับจานวน
ครัวเรือนของแต่ละกลุ่มประชากรต่อไป
2.4 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สัมพันธ์กับการรองรับจานวน
ครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งต้องการหน่วยพักอาศัยรวม 36,426 หน่วย และกาหนดให้กระจายจานวน
ครัวเรือนตามความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนของอาคารชุดสูง 14 ชั้น เพื่ อสรุปจานวน
อาคารแต่ละรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับประชากรทั้ง 2 กลุ่ม และคานวณขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่
ใช้สอยของที่อยู่อาศัย จากจานวนอาคารดังกล่าว ดังแสดงในตาราง 5.2.3-4 และภาพที่ 5.2.3-4

รูปแบบอาคาร

แปลงที่ดินขนาดเล็ก

41,600

291,200

แปลงที่ดินขนาดใหญ่

166,400

1,164,800

แปลงที่ดินขนาดเล็ก

140,000
20,000

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัย

แปลงที่ดินขนาดใหญ่

80,000

560,000

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
41,600
166,400
208,000
20,000
80,000
100,000
308,000

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)
291,200
1,164,800
1,456,000
140,000
560,000
700,000
2,156,000

ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.)
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน

จานวนครัวเรือน
จานวนอาคาร พื้นที่ดิน 1 อาคาร
ที่รองรับได้ (ครัวเรือน) ที่เหมาะสม
(ตร.ม.)
78
52
800
20,144
313
52
3,200
391
130
25
800
16,282
522
25
3,200
652
36,426

จานวนครัวเรือน
เป้าหมาย (ครัวเรือน)

ภาพที่ 5.2.3 - 4 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสมของ Model 2

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดเล็ก)
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่)
รวมรองรับกลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดเล็ก)
อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่)
รวมรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

กลุ่มประชากรในชุมชน

กลุ่มประชากร

ตาราง 5.2.3 - 4 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดนิ และขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของ Model 2
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จากตาราง 5.2.3-4 และภาพที่ 5.2.3-4 ขนาดพื้ น ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมรวม
308,000 ตร.ม. แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน 208,000 ตร.ม. และที่อยู่อาศัย
สาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน 100,000 ตร.ม. สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ใช้สอยซึ่งกาหนดให้สร้างได้
สูงสุดตามข้อกาหนด FAR 7:1 มีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่อยู่อาศัยรวม 2,156,000 ตร.ม.
ประเภทที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุด คือ อาคารชุดสูง 14 ชั้น (แปลงที่ดินขนาดใหญ่) สาหรับ
กลุ่ ม ประชากรในชุ ม ชน มี พื้ น ที่ ดิ น รวม 166,400 ตร.ม. และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวม 1,164,800 ตร.ม.
ตามลาดับ แสดงถึงเน้นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนมากกว่ากลุ่มประชากรนอกชุมชน สัมพันธ์กับ
แนวคิดของ Model 2 ซึ่งต้องการรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนเดิมทั้งหมด
เมื่ อเปรียบเที ยบความสามารถในการรองรั บจ านวนครัว เรื อน ตามจานวนอาคารที่
เหมาะสม สามารถรองรับได้รวม 36,632 ครัวเรือน ซึ่งมากกว่าจานวนครัวเรือนเป้าหมายของพื้นที่
โครงการ 206 ครัวเรือน แสดงถึงมีความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือนได้เพิ่มเติม
3) วิเคราะห์พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมของ Model 2
ตามแนวคิ ด Job-Housing balance ของ Model 2 ซึ่ ง ต้ อ งการสร้ า งความสมดุ ล
ระหว่ า งแหล่ ง งานพาณิ ช ยกรรมกั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาดพื้ น ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของพื้ น ที่ ส่ ว น
พาณิชยกรรมที่เหมาะสม จึงสัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้าหมายของ Model 2 ซึ่งได้
วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้ อ 5.2.1-2) มีจานวนประชากรวัยแรงงานรวม 59,103 คน ประกอบด้วย
จานวนประชากรวัยแรงงานทั้งหมดของพื้นที่โครงการ 44,097 คน จานวนประชากรผู้ว่างงานนอก
พื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 799 คน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้าย
งานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด 14,207 คน โดยใช้วิธีคาดการณ์จานวน
ต าแหน่ ง งานจากพื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรม ตามความสามารถในการรองรั บ จ านวนต าแหน่ ง งานของ
พาณิชยกรรมแต่ละประเภท
โดยกาหนดให้กลุ่ ม ประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอกชุมชนมีโอกาสในการ
ทางานในแหล่งงานพาณิชยกรรมได้ทุกประเภทเหมือนกัน
3.1 วิเคราะห์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมแต่ละประเภท สาหรั บ
เมืองขนาดใหญ่
ตามแนวคิดของงานวิจัยแบ่งพื้นที่พาณิชยกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่าน และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน โดยอ้างอิงรูปแบบพาณิชกรรมจากปัจจุบันปี
2563 ผสมผสานกับผังแม่บทโครงการ (Model 1) นามาจัดกลุ่มรูปแบบพาณิชยกรรมที่เหมาะสม ซึ่ง
สามารถอยู่ในอาคารเดียวกันได้ (Mixed Use Building) รวมถึงมีเกณฑ์จานวนคนทางานที่เท่ากัน
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน และการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง
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ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม สาหรับรองรับรูปแบบพาณิชยกรรมแต่ละประเภท กาหนดให้
มีขนาดพื้นที่ดินมากที่สุด ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2544 สาหรับเมืองขนาดใหญ่
รวมถึงตามเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ดังแสดงในตาราง 5.2.3-5
ตาราง 5.2.3 - 5 เกณฑ์ขนาดพื้นที่ดินทีเ่ หมาะสม สาหรับพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม 5 ดาว
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
- ตลาด

- ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

ขนาดพื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

แหล่งที่มา

4,800 อาคารสานักงาน ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
4,800 พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 120-1,200 ตร.ว.
14,400 ศูนย์การค้า ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 2,400-3,600 ตร.ว.
1,600 สถานีบริการน้ามันเชลล์ ในกทม. ขนาดพื้นที่ขั้นต่า
400 ตร.ว.
3,200 ตลาดสด ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม
พ.ศ.2544 ขนาดพื้นที่ 2-10 ไร่ (ขนาดแปลงเล็กสุด
สัมพันธ์กับการรองรับศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน)
1,500 ภายในบริเวณที่ 3 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก
ค้าส่ง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2548 พื้นใช้สอยรวม 300-1,000
ตร.ม. (คิดพื้นที่คลุมดิน 50%)

3.2 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่ งงานของพาณิชยกรรม
แต่ละประเภท
เป็ น การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการรองรั บ จ านวนต าแหน่ ง งาน ตามเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานจานวนคนทางานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท ดังแสดงในตาราง 2.1.6-3 สัมพันธ์กับ
ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท โดยคิดเฉพาะพื้นที่ขาย เมื่อกาหนดให้มี
พาณิชยกรรมแต่ละประเภทจานวน 1 อาคารเท่ากัน ดังแสดงในตาราง 5.2.3-6 และภาพที่ 5.2.3-5
• ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
สาหรับศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ได้แก่ สานักงานและบริษัท, ธนาคาร
และสถาบันการเงิน, โรงแรม 5 ดาว, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า, พาณิชยกรรมเพื่อ
การบันเทิง และ Duty Fee ยกเว้นปั๊มน้ามันและปั๊มแก็ส กาหนดให้ก่อสร้างได้สูงสุดตามข้อกาหนด
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สัมพันธ์กับการพัฒนาแบบความ
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หนาแน่นสูง ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมกาหนด FAR ไม่เกิน 7 : 1 เมื่อคิดพื้นที่
อาคารคลุมดิน 50% ทาให้ได้จานวนชั้นอาคารพาณิชยกรรมที่เหมาะสม คือ อาคารสูง 14 ชั้น
ส่วนศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ได้แก่ ตลาด, ร้านค้าปลีก และธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมถึงปั๊มน้ามันและปั๊มแก็ส คิดพื้นที่อาคารคลุมดิน 50% และกาหนดให้มีจานวน 1 ชั้น สัมพันธ์กับ
การรองรับการใช้งานและรูปแบบกิจกรรมระดับชุมชน
ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (ตร.ม.) = พื้นที่ดิน (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน (50%) x จานวนชั้น

สัดส่วนพื้นที่ขายของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
กาหนดให้พาณิชยกรรมและประเภท คิดพื้นที่ขาย 70% ทางสัญจรรวมงานระบบ 30%
ตามมาตรฐานพื้นที่ใช้สอยสาหรับอาคาร ยกเว้นโรงแรม คิดพื้นที่ขาย 60% ทางสัญจรรวมงานระบบ
และส่วนบริการ 40%
•

พื้นที่ขาย (ยกเว้นโรงแรม) = ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่ขาย (70%)
พื้นที่ขายสาหรับโรงแรม = ขนาดพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (ตร.ม.) x สัดส่วนพื้นที่ขาย (60%)

• ความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
ความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงาน (ตาแหน่ง) =

พื้นที่ขาย (ตร.ม.)
เกณฑ์จานวนคนทางาน

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม 5 ดาว ตามมาตรฐานสมาคมโรงแรมไทย
- ห้องมาตรฐาน 40 ตร.ม./ห้อง
- ห้อง Suit 60 ตร.ม./ห้อง (จานวนไม่น้อยกว่า 5%)
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวม

1
1.1
1.2

1.4
2
2.1
2.2

1.3

ประเภทพาณิชยกรรม

ลาดับที่

1,600
3,200
1,500

1 คน : 1 ร้าน : 4 ตร.ม.
1 คน : 25 ตร.ม.

14,400

4,800
4,800

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

10 คน : แห่ง

1 คน : 25 ตร.ม.

1 คน : 10 ตร.ม.
1 คน : 1 ห้อง

เกณฑ์จานวนคนทางาน

1,600
750

800

100,800

33,600
33,600

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)

1,120
525

-

70,560

23,520
20,160

พื้นที่ขาย
(ตร.ม.)

280
21
5,980

10

2,822

2,352
495

ความสามารถรองรับจานวน
ตาแหน่งงาน (ตาแหน่ง)

ตาราง 5.2.3 - 6 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท

382

382

383
เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท
3,000
2,500

2,822

2,352

2,000
1,500
1,000

495

500

10

280

21

ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

ตลาด

ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee

โรงแรม 5 ดาว

สานักงานและบริษัท,
ธนาคารและสถาบันการเงิน

-

ภาพที่ 5.2.3 - 5 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละประเภท

จากตาราง 5.2.3-6 และภาพที่ 5.2.3-5 เมื่อมีพาณิชยกรรมแต่ละประเภท 1 อาคาร จะ
สามารถรองรับจานวนตาแหน่งงานได้รวม 5,980 ตาแหน่ง โดยประเภทที่รองรับจานวนตาแหน่งงาน
ได้มากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้าพาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
รวม 2,822 คน รองลงมาคือ สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน รวม 2,352 คน
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินพาณิชยกรรมที่เหมาะสม สัมพันธ์กับการรองรับ
จานวนประชากรวัยแรงงานเป้าหมายต่อไป
3.3 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมที่เหมาะสม
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินพาณิชยกรรมที่เหมาะสม สัมพันธ์กับการรองรับจานวน
ประชากรวัยแรงงานเป้าหมายของพื้นที่โครงการ รวม 59,103 คน โดยกาหนดให้กระจายจานวน
ประชากรวัยแรงงานตามความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงานของพาณิชยกรรมแต่ละ
ประเภท ซึ่งรองรับได้รวม 5,980 ตาแหน่ง เมื่อมีประเภทละ 1 อาคาร แสดงถึงมีความต้องการจานวน
อาคารพาณิ ช ยกรรมประเภทละ 10 อาคาร จึ ง จะสามารถรองรั บ จ านวนประชากรวั ย แรงงาน
เป้ า หมายของพื้ น ที่ โ ครงการได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ และสามารถค านวณขนาดพื้ น ที่ ดิ น พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
พาณิชยกรรมรวม ได้จากขนาดพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยของอาคารพาณิชยกรรมแต่ละประเภท ดัง
แสดงในตาราง 5.2.3-7 และภาพที่ 5.2.3-6

ประเภทพาณิชยกรรม

336,000

48,000

10
10

280
21

48,000

336,000
144,000

1,008,000

16,000
8,000

32,000
16,000

ภาพที่ 5.2.3 - 6 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมแต่ละประเภท

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

10

10

5,980

10
10
10

32,000
15,000
47,000
303,000

16,000
256,000

48,000
48,000
144,000

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)

16,000
7,500
23,500
1,711,500

8,000
1,688,000

336,000
336,000
1,008,000

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม 5 ดาว
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ตลาด
ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

3,200
1,500

1,600

4,800
4,800
14,400

พื้นที่ดิน 1 อาคาร
(ตร.ม.)

7,500
15,000

จานวนอาคาร
ที่เหมาะสม

2,352
495
2,822

ความสามารถรองรับจานวน
ตาแหน่งงาน (ตาแหน่ง)

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม 5 ดาว
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมทั้งหมด

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับที่

ตาราง 5.2.3 - 7 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดนิ และขนาดพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมทีเ่ หมาะสม

384

384

385
จากตาราง 5.2.3-7 และภาพที่ 5.2.3-6 ขนาดพื้นที่ดินพาณิชยกรรมที่เหมาะสมรวม
303,000 ตร.ม. แบ่งเป็น ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน 256,000 ตร.ม. และศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชน 47,000 ตร.ม. สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอยพาณิชยกรรมรวม 1,711,500 ตร.ม.
ประเภทที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า , ร้ า นค้ า ส่ ง , ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ,
พาณิ ช ยกรรมเพื่ อ การบั น เทิ ง , Duty Fee มี พื้ น ที่ ดิ น รวม 144,000 ตร.ม. และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวม
1,008,000 ตร.ม. แสดงถึงเน้นรองรับการทางานในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
มากกว่าศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน เมื่อกาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอก
ชุมชนมีโอกาสในการทางานในแหล่งงานพาณิชยกรรมได้ทุกประเภทเหมือนกัน
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนตาแหน่งงาน ตามจานวนอาคาร
พาณิชยกรรมที่เหมาะสม สามารถรองรับได้รวม 59,800 ตาแหน่ง ซึ่งมากกว่าจานวนประชากรวัย
แรงงานเป้าหมายของ Model 2 รวม 697 ตาแหน่ง แสดงถึงมีความสามารถในการรองรับจานวน
ประชากรวัยแรงงานซึ่งพักอาศัยนอกพื้นที่โครงการได้เพิ่มเติม
4) วิเคราะห์สาธารณูปโภค สาธารณูปการของ Model 2
เป็ น การวิ เ คราะห์ ข นาดพื้ น ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
ประกอบด้วย ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง, ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา
และศู น ย์ ก ลางด้ า นอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย ตามความต้ อ งการสั ม พั น ธ์ กั บ จ านวน
ประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อ 5.2.1-1)
จานวนรวม 220,435 คน เพื่อให้พื้นที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระการให้บริการของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
เมื่อกาหนดให้นอกพื้นที่โครงการมีความสามารถในการรองรับให้บริการในอนาคตเท่ากับ
ปัจจุบันปี 2563 และกาหนดให้กลุ่มประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอกชุมชนสามารถเข้าถึง
การให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้เหมือนกัน โดยแบ่งรูปแบบการนาเสนอเป็น 4 กลุ่มหลัก
4.1 กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
ส าหรั บ กลุ่ ม สาธารณู ป การที่ ก าหนดมาตรฐานรั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ลาง
การศึกษา, ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และศูนย์กลางการขนส่ง

386
(1) ศูนย์กลางการศึกษา
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการในการรองรับจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของ
พื้ น ที่ โ ครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง โดยจ าแนกศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาเป็ น 4 ระดั บ
ประกอบด้วย ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการรองรับศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 จะได้ขนาดพื้นที่
ส าหรั บ รองรั บ ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาของพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ ประชากรวั ย เรี ย น
เป้าหมายได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงกระบวนการวิเคราะห์ในภาพที่ 5.2.3-7 และ
ตามมาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมถึงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงในตาราง 2.1.6-4
กระบวนการวิเคราะห์ศูนย์กลางการศึกษาของพื้นที่โครงการ Model 2
จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย
ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เกณฑ์จานวนนักเรียน : จานวนห้องเรียน

ความต้องการจานวนห้องเรียนแต่ละระดับ
ความสามารถรองรับจานวนห้องเรียน
ของนอกพื้นที่โครงการ
จานวนห้องเรียนที่พื้นที่โครงการต้องรองรับ
- ความสามารถรองรับจานวนห้องเรียน/แห่ง
- เกณฑ์ขนาดพื้นที่ดิน (ไร่)
- เกณฑ์รัศมีการให้บริการ
ขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางการศึกษาและจานวนแห่ง

ภาพที่ 5.2.3 - 7 แผนภูมกิ ระบวนการวิเคราะห์ศูนย์กลางการศึกษาของพื้นที่โครงการ Model 2

1.1 วิเคราะห์จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย และความต้องการจานวนห้องเรียน
เป็นการวิเคราะห์จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย จากการเปรียบเทียบสัดส่วนจานวน
ประชากรวัยเรียนแต่ละระดับกับจานวนประชากรทั้งหมดปัจจุบันปี 2562 และใช้สัดส่วนดังกล่าว
สาหรับกาหนดจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของพื้นที่โครงการ Model 2 เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ดังแสดงในตาราง 5.2.3-8
และสามารถกาหนดความต้อ งการจ านวนห้ อ งเรี ยนแต่ละระดั บ โดยอ้างอิงสั ด ส่ ว น
จานวนนักเรียน : จานวนห้องเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสามารถรองรับ
การให้บริการศูนย์กลางการศึกษาได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 3-5 ปี)
ระดับประถม (ช่วงอายุ 6-11 ปี)
ระดับมัธยม (ช่วงอายุ 12-17 ปี)
ระดับอุดมศึกษา (ช่วงอายุ 18-21 ปี)
รวมประชากรวัยเรียนทั้งหมด
รวมประชากรทั้งหมด

1
2
3
4

ประชากรวัยเรียนเป้าหมาย Model 2 (คน) ความต้องการจานวนห้องเรียน (ห้อง)
เขตคลองเตยและ
เขตคลองเตยและ
พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ
เขตพระโขนง
เขตพระโขนง
1,443
4,350
49
145
3,245
9,781
82
245
3,561
10,730
90
269
2,721
8,200
10,970
33,061
221
659
73,144
220,435

หมายเหตุ จานวนประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562 อ้างอิงจากสถิติจานวนประชากรแยกรายอายุ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ระดับ

ลาดับ

ประชากรวัยเรียนปัจจุบันปี 2562
เขตคลองเตยและ
คิดเป็นร้อยละ
เขตพระโขนง (คน)
ของทั้งหมด
4,506
1.97
10,131
4.44
11,114
4.87
8,492
3.72
34,243
15.00
228,312
100.00

ตาราง 5.2.3 - 8 วิเคราะห์จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย และความต้องการจานวนห้องเรียน Model 2
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จากตาราง 5.2.3-8 พื้นที่โครงการมีจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย Model 2 รวม
10,970 คน มีความต้องการจานวนห้องเรียนรวม 221 ห้อง เขตคลองเตยและเขตพระโขนงมี จานวน
ประชากรวัยเรียนเป้าหมายรวม 33,061 คน มีความต้องการจานวนห้องเรียนรวม 659 ห้อง
โดยไม่ นั บ รวมจ านวนห้ อ งเรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เนื่ อ งจากเกณฑ์ จ านวนห้ อ งเรี ย น
แตกต่ า งกั น ตามสาขาวิ ช า รวมทั้ ง นอกพื้ น ที่ โ ครงการเขตคลองเตยมี ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาจานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้าไท) และนอกพื้นที่
โครงการเขตพระโขนง มี จ านวน 4 แห่ ง ซึ่ ง ทั้ ง 5 แห่ ง สามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งเพี ย งพอและ
ครอบคลุมตามรัศมีการให้บริการ
1.2 วิเคราะห์ความต้องการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่
โครงการ
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่
โครงการ ระดับอนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยม จากความสามารถในการรองรับจานวน
ห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษานอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งกาหนดให้มี
ความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนเท่ากับปัจจุบันปี 2563 ควบคู่กับการวิเคราะห์รัศมีการ
ให้บริการของศูนย์กลางการศึกษาแต่ละระดับ ครอบคลุมถึงพื้นที่ โครงการหรือไม่ เพื่อสรุปจานวน
ห้องเรียนที่ศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่โครงการต้องรองรับต่อไป ดังแสดงในตาราง 5.2.3-9
ตาราง 5.2.3 - 9 วิเคราะห์ความต้องการรองรับจานวนห้องเรียนในพื้นทีโ่ ครงการ
ลาดับ

ระดับ

1
2
3

ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 3-5 ปี)
ระดับประถม (ช่วงอายุ 6-11 ปี)
ระดับมัธยม (ช่วงอายุ 12-17 ปี)
รวมทั้งหมด

ความสามารถในการรองรับ
นอกพื้นที่โครงการ
จานวน จานวนห้องเรียน
(แห่ง)
(ห้อง)
42
106
25
456
15
524
1,086

ความต้องการจานวน
ห้องเรียนรวม
เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง (ห้อง)
145
245
269
659

พื้นที่โครงการต้อง
รองรับจานวน
ห้องเรียนรวม (ห้อง)
39
-211
-255
39

จากตาราง 5.2.3-9 พื้นที่โครงการต้องรองรับจานวนห้องเรียนรวม 39 ห้องเรียน โดย
รองรับเฉพาะระดับอนุบาล เนื่องจากนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงสามารถ
รองรับระดับอนุบาลได้เพียง 106 ห้องเรียน จากความต้องการรวมทั้งหมด 145 ห้องเรียน ประกอบ
กับรัศมีการให้บริการของศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาลนอกพื้นที่โครงการยังไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่
โครงการทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5.2.3-8 จึงต้องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสมสาหรับรองรับ
ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาลของพื้นที่โครงการต่อไป
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ภาพที่ 5.2.3 - 8 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอนุบาล นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ส่ ว นศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาระดั บ ประถมและระดั บ มั ธ ยม นอกพื้ น ที่ โ ครงการมี
ความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนได้มากกว่าความต้องการ 211 ห้องเรียน และ 255
ห้องเรียน ตามลาดับ ประกอบกับมีรัศมีการให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการ แสดงถึงศูนย์กลาง
การศึกษาระดับประถมและระดับมัธยม สามารถรองรับการให้บริการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการรองรับเพิ่มในพื้นที่โครงการ
1.3 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอนุบาล และรูปแบบอาคารที่เหมาะสม
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับจานวนห้องเรียนของศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอนุบาล 1 แห่ง ซึ่งกาหนดให้มีขนาดพื้นที่ดิน 1 ไร่ (1,600 ตร.ม.) และรัศมีการให้บริการ 500
เมตร ตามเกณฑ์การให้บริการตามทฤษฎีเมือง ดังแสดงในตาราง 2.1.6-4
รูปแบบอาคารที่เหมาะสมสาหรับระดับอนุบาล คือ อาคารเรียน 1 ชั้น และกาหนดให้มี
ขนาดห้องเรียนมาตรฐาน 8x8 เมตร สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน 50%, สัดส่วนพื้นที่ว่าง 50% สาหรับ
รองรับกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงอาคารประกอบอื่น ๆ, สัดส่วนพื้นที่ใช้สอยห้องเรียน 70%, ส่วน
บริหาร ห้องน้าและทางสัญจรรวม 30%
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ดังนั้น ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาล 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ดิน 1,600 ตร.ม. อาคาร
เรียน 1 ชั้น จะมีพื้นที่อาคารคลุมดิน 800 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยรวม 800 ตร.ม. พื้นที่ห้องเรียนรวม 560
ตร.ม. สามารถรองรับจานวนห้องเรียนขนาดมาตรฐานได้ประมาณ 8 ห้องเรียน เมื่อรองรับนักเรียน
ห้องละ 30 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถรองรับได้จานวนรวมทั้งหมด 240 คน
1.4 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางการศึกษาของพื้นที่โครงการ
จากความต้องการรองรับจานวนห้องเรียนสาหรับระดับอนุบาลของพื้นที่โครงการรวม 39
ห้องเรียน ดังนั้นจะต้องมีศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาลรวม 5 แห่งในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่ดิน
รวม 8,000 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยรวม 4,000 ตร.ม. เพื่อให้สามารถรองรับจานวนนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถรองรับจานวนห้องเรียนได้รวม 40 ห้องเรียน และรองรับ
จานวนนักเรียนได้รวม 1,200 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายระดับอนุบาล ของพื้นที่โครงการ
รวม 1,443 คน แสดงถึงมีนักเรียนระดับอนุบาลจานวน 243 คน ต้องใช้บริการศู นย์กลางการศึกษา
ระดับอนุบาลนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ซึ่งมีจานวน 6 แห่งที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึง
พื้นที่ โครงการและรองรับได้อย่างเพียงพอ ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตยใน, โรงเรียนพระหฤทัย ,
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่, โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก, โรงเรียนพระโขนงวิทยา และโรงเรียนวัดสะพาน
ตาแหน่งที่ตั้งของศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาลทั้ง 5 แห่ง กระจายตัวตามรัศมีการ
ให้บริการ 500 เมตร สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยของ Model 2 โดยจะต้อง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั้งหมดของพื้นที่โครงการ ซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไป
ตาราง 5.2.3 - 10 สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางการศึกษาของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับ

ระดับ

1

ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 3-5 ปี)

จานวน
(แห่ง)
5

จานวนห้องเรียน
(ห้อง)
40

พื้นที่ดิน
รวม (ตร.ม.)
8,000

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
4,000

รัศมีให้บริการ
(กม.)
0.5
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(2) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
การวิเคราะห์จาแนกตามระดับการบริการ ซึ่งแบ่งเป็นระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย และ
ระดับโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุข
นอกพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 และสรุปความต้องการรองรับศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถรองรับประชากรเป้าหมายในอนาคตของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
รวม 220,435 คน ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเกณฑ์จานวนเตียงต่อจานวนประชากร 1,000 คน
อ้างอิงข้อมูลค่าเฉลี่ยจากองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การอนามัยประเทศไทย ดังแสดงใน
ตาราง 5.2.3-11
ตาราง 5.2.3 - 11 เกณฑ์การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุขตามทฤษฎีเมือง
ลาดับ

ระดับ

1
2

ศูนย์หรือสถานีอนามัย
โรงพยาบาล

เกณฑ์การให้บริการตามทฤษฎีเมือง
พื้นที่ (ไร่)
รัศมีการให้บริการ (กม.)
5
5
20
10

เกณฑ์ประสิทธิภาพในการให้บริการ
จานวนเตียง : ประชากร 1,000 คน
3

ที่มา : มาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย องค์การอนามัยโลก WHO

2.1 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย

ภาพที่ 5.2.3 - 9 ผังแสดงศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย นอกพื้นทีโ่ ครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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2.1.1 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์
หรือสถานีอนามัย นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบันปี 2563
จากภาพที่ 5.2.3-9 ปัจจุบันปี 2563 การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานี
อนามัย นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย จานวนรวม 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่บางส่วนของ
เขตพระโขนง โดยมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง ซึ่งอยู่ในรัศมีการ
ให้บริการตามทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
การให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย นอกพื้นที่โครงการเขต
พระโขนง จ านวนรวม 2 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 34 โพธิ์ ศ รี สามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุมถึงพื้นทีโ่ ครงการทั้งหมด และศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษตินตมุสิก สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่โครงการ ศูนย์บริการทั้ง 2 แห่ง อยู่ในรัศมีการให้บริการตาม
ทฤษฎีเมือง แสดงถึงความสามารถในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ศู น ย์ ห รื อ สถานี อ นามั ย นอกพื้ น ที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ทั้ง 3 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ
และพื้นที่เขตทั้งหมด แต่จะเป็นการเพิ่มภาระขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข
10 สุ ขุ ม วิ ท หากไม่ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ โ ครงการ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 41 คลองเตย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบแขวงคลองเตยทั้งหมด
ดังนั้นจะต้องมีศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย ในพื้นที่โครงการ 1
แห่ง เพื่อรับผิดชอบพื้นที่แขวงคลองเตย แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตยเดิม ให้สามารถ
รองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์
หรือสถานีอนามัยที่เหมาะสม
อ้างอิงเกณฑ์การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ตามทฤษฎีเมือง ศูนย์กลางด้าน
สาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัยของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม 5 ไร่ หรือคิด
เป็น 8,000 ตร.ม. รัศมีการให้บริการ 5 กิโลเมตร เมื่อกาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน 50%,
สัดส่วนพื้นที่ว่าง 50% และความสูงไม่เกิน 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 8,000 ตร.ม. ซึ่งจะวิเคราะห์
ตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป
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2.2 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล

ภาพที่ 5.2.3 - 10 ผังแสดงศูนย์กลางบริการด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง ปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

กระบวนการวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล
จานวนประชากรเป้าหมาย
ของพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เกณฑ์จานวน 3 เตียงต่อจานวนประชากร 1,000 คน
ความต้องการจานวนเตียงทั้งหมด
ความสามารถรองรับจานวนเตียงนอกพื้นที่โครงการ
จานวนเตียงที่พื้นที่โครงการต้องรองรับ
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของ
หน่วยบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
ระดับโรงพยาบาล

ภาพที่ 5.2.3 - 11 แผนภูมแิ สดงกระบวนการวิเคราะห์ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล
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2.2.1 วิเคราะห์ความต้องการจานวนเตียงสัมพันธ์กับจานวนประชากรเป้าหมาย
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจานวนเตียง สัมพันธ์กับจานวนประชากรเป้าหมายของ
พื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ตามเกณฑ์จานวน 3 เตียงต่อจานวนประชากร
1,000 คน อ้างอิงข้อมูลค่าเฉลี่ยจากองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การอนามัยประเทศไทย
เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนประชากรเป้าหมายของพื้นที่โครงการ 73,144 คน ต้องการจานวนเตียงรวม 220
เตียง และจานวนประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง 220,435 คน ต้องการ
จานวนเตียงรวม 662 เตียง ส่งผลต่อการวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการให้บริการของ
โรงพยาบาลนอกพื้นที่โครงการต่อไป
2.2.2 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับ
โรงพยาบาล นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบันปี 2563
เป็ น การวิ เ คราะห์ค วามสามารถในการรองรั บ การให้บ ริ การด้ า นสาธารณสุข ระดั บ
โรงพยาบาล นอกพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 แต่ละแห่ง ว่าสามารถรองรับจานวนเตียงรวมได้
เพียงพอกับความต้องการ และมีรัศมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตทั้งหมดหรือไม่ เพื่อสรุปจานวน
เตียงของศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ที่พื้นที่โครงการต้องรองรับต่อไป ดังแสดงใน
ตาราง 5.2.3-12
ตาราง 5.2.3 - 12 วิเคราะห์ความสามารถในการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ปัจจุบนั ปี 2563
ลาดับ

โรงพยาบาล

1

โรงพยาบาลรัฐบาล
- โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
โรงพยาบาลเอกชน
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์
- โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
รวม

2

จานวนเตียงที่รองรับได้
ปัจจุบนั ปี 2563

ความต้องการ
จานวนเตียงทั้งหมด

จานวนเตียง
ที่พื้นที่โครงการต้องรองรับ

662

212

662

212

120
80
250
450

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

จากตาราง 5.2.3-12 ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล นอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนงไม่สามารรองรับจานวนเตียงได้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งสามารถ
รองรับได้เพียง 450 เตียง จากความต้องการทั้งหมด 662 เตียง ส่งผลให้พื้นที่โครงการต้องรองรับ
จานวนเตียงรวม 212 เตียง เพื่อสามารถให้บริการประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนรัศมีการให้บริการ 10 กิโลเมตร จากศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล
นอกพื้นที่โครงการทั้ง 3 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ทั้งหมด ส่งผลให้เพิ่มศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลในพื้นที่โครงการ 1 แห่ง ก็สามารถ
รองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม
2.2.3 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับ
โรงพยาบาล ที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานการวางผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กาหนดขนาดพื้นที่ดินสาหรับโรงพยาบาล 20 ไร่ โดยไม่ได้กาหนดความสามารถในการรองรับจานวน
เตียงของโรงพยาบาลขนาดดังกล่าว จึงอ้างอิงขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับรองรับจานวนเตียงของ
โรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ กองบริหาร
การสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังแสดงในตาราง 5.2.3-13
ตาราง 5.2.3 - 13 หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รองรับ
จานวนประชากรรวม
30,000 - 50,000 คน
50,000 - 80,000 คน
มากกว่า 100,000 คน

ระดับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลศูนย์

มากกว่า 200,000 คน
มากกว่า 2,000,000 คน

จานวนเตียง
มากกว่า 30 เตียงขึ้นไป
มากกว่า 60 เตียงขึ้นไป
มากกว่า 120 เตียงขึ้นไป
มากกว่า 150 เตียงขึ้นไป
มากกว่า 300 เตียงขึ้นไป
มากกว่า 700 เตียงขึ้นไป

ขนาดพื้นที่ดิน (ไร่)
มากกว่า 20 ไร่ ขึ้นไป
มากกว่า 30 ไร่ ขึ้นไป
มากกว่า 40 ไร่ ขึ้นไป
มากกว่า 50 ไร่ ขึ้นไป

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

จากตาราง 5.2.3-13 พื้นที่โครงการต้องการรองรับจานวนเตียงรวม 212 เตียง จึง
เทียบเท่าความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ซึ่งสามารถรองรับจานวน
ประชากรรวมมากกว่า 200,000 คน และมีจานวนเตียงมากกว่า 150 เตียงขึ้นไป ดังนั้น ขนาดพื้นที่ที่
เหมาะสมของศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ในพื้นที่โครงการคือ 30 ไร่ หรือคิดเป็น
48,000 ตร.ม. และอ้างอิงพื้นที่ใช้สอยจากโรงพยาบาลของ Model 1 มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 325
ตร.ม./เตียง ดังนั้น โรงพยาบาลของ Model 2 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 68,900 ตร.ม.
ตาราง 5.2.3 - 14 สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านสาธารณสุขของ Model 2
ลาดับ

ระดับ

จานวนแห่ง

จานวนเตียง

1
2

ศูนย์หรือสถานีอนามัย
โรงพยาบาล
รวมทั้งหมด

1
1
2

212
212

ขนาดพื้นที่ดิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย
รัศมีการ
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
ให้บริการ (กม.)
8,000
8,000
5
48,000
68,900
10
56,000
76,900
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(3) ศูนย์กลางการขนส่ง
เป็นการวิเคราะห์รูปแบบระบบขนส่งที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการในอนาคต ซึ่ง จาแนก
เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และระบบขนส่งสินค้า แบ่งประเภท
ตามรูปแบบการขนส่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ขนส่งสาธารณะทางราง ขนส่งสาธารณะทางถนน และขนส่ง
สาธารณะทางน้า
แนวคิดระบบขนส่งของ Model 2 อ้างอิงตามแนวทางการออกแบบเมืองคมนาคมขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558) ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในหัวข้อ 2.1.5 ซึ่ง
เป็ น การแยกระบบขนส่ ง สาธารณะส าหรั บ ขนส่ ง คนของพื้ น ที่ ส่ ว นชุ ม ชนเมื อ ง และพื้ น ที่ ส่ ว น
พาณิชยกรรม ออกจากระบบขนส่งสินค้าของพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ โดยในจุดที่
ต้องตัดกันให้ใช้ทางข้าม ทางลอด หรือระบบที่แยกจากกัน ทาให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวก
ในการเดินทางที่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ มีการขนส่งสินค้าที่
ต้องการยานพาหนะขนาดใหญ่สาหรับขนส่งสินค้า ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง และสามารถ
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นยานพาหนะประเภทที่มีผลกระทบต่อชุมชนสูง ต้องการเส้นทาง
ระดับสายประธาน และสายหลักรองรับ
ส่วนการเดินทางของประชากรในเมืองต้องการเพียงถนนสายรอง และสายท้องถิ่นด้วย
ยานพาหนะขนาดเล็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญกับการขนส่งมวลชนเบา การเดิน
เท้ า และพาหนะแบบไม่ มี เ ครื่ อ งยนต์ ต่ า ง ๆ จึ ง ต้ อ งแยกการขนส่ ง ทั้ ง สองประเภทออกจากกั น
โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และให้บริการ
ระบบขนส่งของ Model 2 เป็นการปรับเส้นทางจากผังแม่บทโครงการ (Model 1) ให้
สัมพันธ์กับการแยกระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ออกจากระบบขนส่งสินค้า โดยจะต้อง
สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน มีความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
รั ศ มี ก ารเข้ า ถึง บริก ารขนส่ ง สาธารณะครอบคลุมพื้ นที่ โครงการ และมี ค วามเชื่ อ มโยงของระบบ
โครงข่ายการให้บริการ
ระบบขนส่งสินค้า มีความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้า มีความเชื่อมโยง
ระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า และไม่มีการซ้อนทับกับระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนคน
โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์เริ่มจากกาหนดแนวคิด รูปแบบและเส้นทางระบบขนส่ง
สินค้า ดังแสดงในภาพที่ 5.2.3-12 จากนั้นจึงกาหนดระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ดังแสดง
ในภาพที่ 5.2.3-13
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3.1 ระบบขนส่งสินค้า

ภาพที่ 5.2.3 - 12 ผังแสดงระบบขนส่งสินค้า ผ่านพื้นที่โครงการ ตามแนวคิดของ Model 2

จากภาพที่ 5.2.3-12 เมื่อกาหนดให้พื้นที่โครงการมีพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและ
โลจิสติกส์เหมือนกับ Model 1 ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้ว
ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซึ่งมีโรงกลั่นน้ามันบาง
จาก บริเวณนอกพื้นที่โครงการส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่โครงการ
3.1.1 ระบบขนส่งสินค้าทางราง
แนวคิดระบบขนส่งสินค้าทางรางของ Model 2 คือ การใช้เส้นทางรถไฟร่วมกับเส้นทาง
ขนส่งน้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่นน้ามันบางจาก ซึ่งเส้นทางดังกล่าวผ่านเส้นทาง
หลักบริเวณพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ของพื้นที่โครงการ จึงมีความเหมาะสมในการเพิ่ม
ทางเลือกในการขนส่งสินค้า
ในขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าวผ่านบริเวณพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ซึ่งจะต้องวิเคราะห์
ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคนของพื้นที่โครงการต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกับการขนส่ง
สินค้าทางรางรถไฟ
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3.1.2 ระบบขนส่งสินค้าทางถนน
แนวคิดระบบขนส่งสินค้าทางถนนของ Model 2 เหมือนกับแนวทางของ Model 1 คือ
การพั ฒ นาทางเชื่ อ มต่ อ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพและทางพิ เ ศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่ อ ระบาย
รถบรรทุก และเมื่อเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จ ควรจะกาหนดมาตรการในการขนส่งสินค้าเข้า -ออก
พื้นที่โครงการผ่านทางพิเศษยกระดับเท่านั้น เพื่อแยกระบบขนส่งสินค้าออกจากระบบขนส่งสาธารณะ
สาหรับขนส่งคน ซึ่งในปัจจุบันมีโครงข่ายการเชื่อมต่อทางพิเศษสามารถกระจายไปได้ทุกทิศทาง ได้แก่
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บางนา-ดินแดง), ทางพิเศษฉลองรัช (อาจณรงค์-รามอินทรา), ทางพิเศษ S1
(สายบางนา-อาจณรงค์) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
3.1.3 ระบบขนส่งสินค้าทางน้า
แนวคิดระบบขนส่งสินค้าทางน้าของ Model 2 เหมือนกับแนวทางของ Model 1 คือ
รูปแบบ Smart Port ประกอบด้วย ท่าเรืออัตโนมัติ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือ
ลาเลียงภายในประเทศ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งมากขึ้น และสามารถให้บริการขนส่งสินค้า
ทางน้าได้ในปริมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบัน จากการปรับลดสัดส่วนพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและ
โลจิสติกส์
สรุปภาพรวม มีเฉพาะระบบขนส่งสินค้าทางรางที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบขนส่งสาธารณะ
สาหรับขนส่งคน เนื่องจากวิ่งผ่านถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักสาหรับเข้าถึงพื้นที่ส่วนชุมชน
เมือง และพาณิชยกรรมของโครงการ จึงต้องวิเคราะห์ระบบขนส่งที่เหมาะสมกับบริเวณดังกล่าวต่อไป
3.2 ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
เป็นการวิเคราะห์สัมพันธ์กับระบบขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่โครงการ โดยมีแนวคิดในการลด
การซ้อนทับกับระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ดังแสดงในภาพที่ 5.2.3-13
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ภาพที่ 5.2.3 - 13 ผังแสดงระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ผ่านพื้นที่โครงการ ตามแนวคิดของ Model 2

3.2.1 ระบบขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนส่งคน
จากภาพที่ 5.2.3-13 ระบบขนส่งสาธารณะทางราง สาหรับขนส่งคนของ Model 2 ใช้
รูปแบบรถรางที่ไม่มีสายไฟ (Catenary Free) และเส้นทาง Tramway เหมือนกับ Model 1 แต่มีการ
ปรับระดับของ Tramway แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เส้นทางระดับเท่าพื้นถนน ใช้
สาหรับบริเวณทั่วไปของพื้นที่โครงการ และเส้นทางยกระดับสูงจากพื้นถนน ใช้สาหรับจุดตัดหรือ
บริเวณที่ซ้อนทับกับระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ซึ่งมี 2 บริเวณหลัก ได้แก่ บริเวณถนนอาจณรงค์
และจุดตัดถนนอาจณรงค์กับถนนเกษมราษฎร์ โดยกาหนดให้ยกระดับตลอดเส้นทางเมื่อเข้าสู่ใจกลาง
พื้นที่โครงการ เพื่อให้สัมพันธ์กับระยะทางที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนระดับของโครงสร้างระบบราง
จุดเชื่อมต่อของ Tramway ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดบริเวณ MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ และ BTS สถานีพระโขนง ทาให้เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่
โครงการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
ตาแหน่ง Tram Depot กาหนดให้อยู่บริเวณเดียวกับ Model 1 ซึ่งบริเวณดังกล่าวมี
ความเหมาะสมในการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทาง โดยมีทางเลือกทั้งทางถนน (Bus Transit) และ
ทางน้า ซึ่งสามารถเข้าถึงเรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และท่าเรือท่องเที่ยว
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3.2.2 ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน สาหรับขนส่งคน
Model 2 มีการเพิ่มเส้นทางรถโดยสารประจาทาง Bus Transit เข้าสู่พื้นที่โครงการ โดย
มีจุดเริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 3 ผ่านจุดตัดถนนอาจณรงค์กับถนนเกษมราษฎร์ และวิ่งยาวเชื่อมต่อ
บริเวณถนนอาจณรงค์ไปตามถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า ไปจนถึงโรงกลั่นน้ามันบางจาก
เส้นทางดังกล่าว ทาหน้าที่เชื่อมต่อการเดินทางสายรองภายในพื้นที่โครงการ เน้นรองรับ
เชื่อมต่อบริเวณที่ Tramway ยกระดับสูงจากพื้นถนน บริเวณที่มีระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟวิ่ง
ผ่าน และบริเวณที่รัศมีการให้บริการของ Tramway ไม่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
สาหรับคนในพื้นที่โครงการ ให้มีความปลอดภัย ลดการใช้รถส่วนบุคคล รวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปยัง
โรงกลั่นน้ามันบางจาก ซึ่งเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งบริเวณนอกพื้นที่โครงการ โดยบริเวณนี้
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปยังเรือด่วนเจ้าพระยาได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย
3.2.3 ระบบขนส่งสาธารณะทางน้า สาหรับขนส่งคน
ระบบขนส่งสาธารณะทางน้า สาหรับขนส่งคนของ Model 2 เหมือนกับ Model 1 คือ
มีการเพิ่มเส้นทางเดินเรือด่วนเจ้าพระยา เชื่อมต่อจากท่าเรือราษฎร์บูรณะถึงท่าเรือบางนา และมี
ท่าเรือท่องเที่ยว (Cruise Terminal) ทาให้มีทางเลือกในการเข้าถึงพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น
ส่ ว นเรื อ โดยสารคลองประเวศบุ รี ร มย์ สามารถเปลี่ ย นรู ป แบบการเดิ น ทางไปยั ง รถ
โดยสารประจาทาง บริเวณจุดตัดถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้าได้เช่นกัน

ภาพที่ 5.2.3 - 14 ผังแสดงรัศมีการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ตามแนวคิดของ Model 2
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จากภาพที่ 5.2.3-14 สามารถสรุปการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
ของ Model 2 รัศมีการให้บริการ 400 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ทั้งหมดของโครงการ จากการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ทั้งขนส่งสาธารณะทางราง Tramway และ
ขนส่งสาธารณะทางถนนด้วยรถโดยสารประจาทาง ทาให้เกิดจุดเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
เดินทางทั้งทางราง ทางถนนและทางน้า ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับแนวคิดการแยกระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน ออกจาก
ระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ โดยเส้นทางระบบขนส่งดังกล่า วจะส่งผลต่อการกาหนดตาแหน่งที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทสัมพันธ์กับระดับการเข้าถึงต่อไป
สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางการขนส่งของพื้นที่โครงการ Model 2 มี
เฉพาะ Tram Depot จานวน 1 แห่ง อ้างอิงขนาดพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ Model 1 ดังแสดง
ในตาราง 5.2.3-15
ตาราง 5.2.3 - 15 สรุปขนาดพื้นที่ และพื้นที่ใช้สอยดินศูนย์กลางการขนส่งของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับที่ ศูนย์กลางการขนส่ง
1
Tram Depot

จานวน (แห่ง)
1

พื้นที่ดิน (ตร.ม.)
6,400

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
6,400

อ้างอิงขนาดพื้นที่
Model 1

4.2 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขตการ
ปกครอง ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ น การวิ เ คราะห์ ศู น ย์ ก ลางบริ ก ารพื้ น ฐานของเมื อ ง ได้ แ ก่ สถาบั น ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ, สานักงานเขต, สถานธนานุบาล, สถานีตารวจ, สถานีดับเพลิง, ที่ทาการไปรษณีย์ และ
ห้องสมุด โดยเปรียบเทียบกับการให้บริการนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงปัจจุบัน
ปี 2563 ดังแสดงในตาราง 5.2.3-16 เพื่อสรุปองค์ประกอบที่จาเป็นต้องให้บริการในพื้นที่โครงการใน
อนาคต สาหรับรองรับประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 220,435 คน ได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549
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ตาราง 5.2.3 - 16 วิเคราะห์ศูนย์กลางการบริการของพื้นทีโ่ ครงการ Model 2
ลาดับ

ประเภท

1

สถาบันราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

2

สานักงานเขต

3

สถานธนานุบาล

4

สถานีตารวจ

5

สถานีดบั เพลิง

6

ที่ทาการ
ไปรษณีย์

7

ห้องสมุด/
ศูนย์การเรียนรู้

นอกพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563
เขตคลองเตย
เขตพระโขนง
2 แห่ง
- โรงงานยาสูบ กระทรวง
การคลัง
- ศูนย์บริการด่วนมหานคร
พร้อมพงษ์
หมายเหตุ : ไม่รวมการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
1 แห่ง
- สานักงานเขตพระโขนง
2 แห่ง
- สถานธนานุบาลคลองเตย
- สถานธนานุบาลพระโขนง
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 5 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลลุมพินี
- สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงคลองเตย
5 แห่ง
- ที่ทาการไปรษณีย์ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ที่ทาการไปรษณีย์กล้วยน้าไท
- ที่ทาการไปรษณีย์สันติสุข
- ที่ทาการไปรษณีย์นานา
- ที่ทาการไปรษณีย์คลองเตย
1 แห่ง

-

1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
(ตั้งอยู่นอกเขต)
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 2 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
- สถานีตารวจนครบาลบางนา
1 แห่ง
- สถานีดับเพลิงพระโขนง
(ตั้งอยู่นอกเขต)
-

4 แห่ง

พื้นที่โครงการ Model 2
1 แห่ง
- กรมศุลกากรเดิม

1 แห่ง
- สร้างทดแทนสานักงานเขต
คลองเตยเดิม
-

1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
เดิม
อยู่ในความดูแลของสถานีตารวจ
นครบาล 3 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
- สถานีตารวจนครบาลคลองตัน
- สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
1 แห่ง
- สร้างใหม่ในพื้นที่โครงการ
-

6 แห่ง
- สร้างใหม่ในพื้นที่โครงการ

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และเกณฑ์และมาตรฐานผัง
เมืองรวม พ.ศ.2549
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ภาพที่ 5.2.3 - 15 ผังแสดงศูนย์การบริการ ตามแนวคิด Model 2 เฉพาะส่วนที่คงไว้เหมือนปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

จากตาราง 5.2.3-16 และภาพที่ 5.2.3-15 สามารถสรุปองค์ประกอบศูนย์กลางการ
บริการในพื้นที่โครงการ สาหรับ Model 2 รายละเอียดดังนี้
(1) สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันปี 2563 ในพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน
1 แห่ง คือ กรมศุลกากร โดยไม่รวมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเกษมราษฎร์ กับ
ถนนอาจณรงค์
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญระดับประเทศ จึงกาหนดให้คงไว้ตาแหน่งเดิม
เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนเกษมราษฎร์ และ
Tramway ในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ าถึงมากขึ้นจากปัจจุบัน กาหนดให้มีขนาด
พื้นที่เท่ากับ Model 1 ขนาดพื้นที่ดิน 84,199 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอย 113,771 ตร.ม. ตามลาดับ
ส่วนสถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกพื้นที่โครงการในเขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง
กระจายตัวอยู่บริเวณแนวถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท และถนนดวงพิทักษ์ ส่วนในเขตพระโขนงไม่มี
สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ
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(2) สานักงานเขต
ปัจจุบันปี 2563 มีสานักงานเขตคลองเตย 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ บริเวณถนน
อาจณรงค์ เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่โครงการในอนาคต จึงต้องมีสานักงานเขตคลองเตยแห่งใหม่ เพื่อทา
หน้าที่เป็นศูนย์ราชการแทนสานักงานเขตเดิม ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 จะต้อง
มีศูนย์ราชการรอง ขนาดพื้นที่ 20-25 ไร่/แห่ง คิดเป็น 32,000 ตร.ม. กาหนดให้มีพื้นที่ใช้สอยสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นน้อย FAR เท่ากับ 3 มีพื้นที่ใช้สอย 96,000 ตร.ม. ซึ่งจะวิเคราะห์
ตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป ส่วนสานักงานเขตพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักถนนสุขุมวิท
(3) สถานธนานุบาล
ปัจจุบันปี 2563 สถานธนานุบาล นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน 2 แห่ง
ได้แก่ สถานธนานุบาลคลองเตย ให้บริการพื้นที่เขตคลองเตยทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามที่ 4
ใกล้ชุมชนเทพประทาน สามารถเข้าถึงได้ด้วย MRT สถานีคลองเตย และ MRT สถานีศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ รถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนพระรามที่ 4 รวมถึง Tramway ที่สถานีบริเวณถนน
พระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงมากขึ้นจากปัจจุบัน และสถาน
ธนานุบาลพระโขนง ให้บริการเขตพระโขนงทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้ชุมชนเกาะกลาง
ในเขตคลองเตย สามารถเข้าถึงได้ด้วย รถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนสุขุมวิท
สถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงไม่
ต้องมีสถานธนานุบาล เพิ่มในพื้นที่โครงการในอนาคต
(4) สถานีตารวจ
ปัจจุบันปี 2563 สถานีตารวจ ในพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน 1 แห่ง คือ สถานี
ตารวจนครบาลท่าเรือ ตั้งอยู่บริเวณถนนอาจณรงค์ ในอนาคตสามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway และ
รถโดยสารประจาทาง ซึ่งกาหนดให้คงไว้ตาแหน่งเดิมเหมือนกับปัจจุบันปี 2563 มีขนาดพื้นที่ดิน
4,854 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอย 2,230 ตร.ม.
ส่ ว นสถานี ต ารวจนอกพื้ น ที่ โ ครงการ มี จ านวน 1 แห่ ง คื อ สถานี ต ารวจนครบาล
พระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เข้าถึงได้ด้วย BTS สถานีอ่อนนุช และรถ
โดยสารประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่แขวงพระโขนง (ทิศใต้ของ
คลองพระโขนง) เขตคลองเตย รวมถึงพื้นที่เกือบทั้งหมดในเขตพระโขนง
พื้นที่โครงการอยู่ในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาล 3 แห่ง ได้แก่
สถานีตารวจนครบาลท่าเรือ สถานีตารวจนครบาลคลองตัน และสถานีตารวจนครบาลพระโขนง ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 สาหรับความหนาแน่นประชากรในชุมชนมากกว่า 10
คน/ไร่ สถานีตารวจ 1 แห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ 5,000-10,000 ไร่
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สถานีตารวจนครบาลทั้ง 3 แห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงมีความสามารถ
ในการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ไม่ต้องมีสถานีตารวจเพิ่มในพื้นที่โครงการ
(5) สถานีดับเพลิง
ปัจจุบันปี 2563 สถานีดับเพลิง นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน 1 แห่ง คือ
สถานีดับเพลิงคลองเตย ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 22 เข้าถึงได้ด้วยรถส่วนบุคคล มีพื้นที่รับผิดชอบ
ในเขตคลองเตยทั้งหมด
สถานีดับเพลิงพระโขนง ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เข้าถึงได้ด้วย
BTS สถานีอ่อนนุช และรถโดยสารประจาทางตามแนวถนนสุขุมวิท พื้นที่รับผิดชอบในเขตพระโขนง
ทั้งหมด
ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 กาหนดให้ทุกชุมชนต้องมีสถานีดับเพลิง
อย่างน้อยที่สุด 1 แห่ง สามารถดับเพลิงได้ 2 จุด ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสถานีดับเพลิงนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยเพียงแห่งเดียว อาจมีประสิทธิภาพในการให้บริการไม่เพียงพอ สาหรับจานวนประชากร
ในพื้นที่โครงการ Model 2 รวม 73,144 คน จึงต้องมีสถานีดับเพลิงเพิ่มในพื้นที่โครงการ 1 แห่ง
ประกอบด้วยรถดับเพลิง 8 คัน รถบันได 4 คัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน กาหนดให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ
Model 1 ขนาดพื้นที่ดิน 7,135 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอย 4,121 ตร.ม. ตามลาดับ โดยจะวิเคราะห์
ตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป
(6) ที่ทาการไปรษณีย์
ปัจจุบันปี 2563 ที่ทาการไปรษณีย์ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวนรวม 5
แห่ง และมีจานวน 2 แห่ง ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway ในอนาคต ได้แก่ บริเวณถนนรัชดาภิเษก
และถนนสุนทรโกษา ใกล้ชุมชนเทพประทาน และชุมชนตลาดปีนังพัฒนา อีกแห่งบริเวณถนนพระราม
ที่ 4 ส่งผลให้มีทางเลือกในการเข้าถึงการให้บริการมากขึ้น และสามารถรองรับการให้บริการได้อย่าง
เพียงพอ ประกอบกับปัจจุบันมีบริษัทรับส่งพัสดุของเอกชนจานวนมาก ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสาหรับการ
ให้บริการ จึงไม่ต้องมีที่ทาการไปรษณีย์เพิ่มในพื้นที่โครงการในอนาคต
(7) ห้องสมุด / ศูนย์การเรียนรู้
ปัจจุบันปี 2563 ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย มีจานวน
1 แห่ง ส่วนห้องสมุด นอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง มีจานวนรวม 4 แห่ง
ตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ รองรับ
ประชากร 20,000 คนขึ้นไป/แห่ง ขนาดพื้นที่ 1.25 ไร่ ซึ่งจานวนประชากรเป้าหมายเขตคลองเตย
และเขตพระโขนงในอนาคต 220,435 คน จึงต้องการห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่รวม 11 แห่ง
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ปั จ จุ บั น นอกพื้ น ที่ โ ครงการมี ห้ อ งสมุ ด รวม 5 แห่ ง ดั ง นั้ น ในอนาคตต้ อ งมี ห้ อ งสมุ ด
ประชาชนขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการ 6 แห่ง เพื่อสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ขนาดพื้นที่ดินรวม 12,000 ตร.ม. เมื่อกาหนดให้มี สัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน 50%,
สัดส่วนพื้นที่ว่าง 50% และความสูงไม่เกิน 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 12,000 ตร.ม.
ตาราง 5.2.3 - 17 สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางการบริการของ Model 2
ลาดับ

ประเภท

1

สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ :
กรมศุลกากรเดิม
สานักงานเขต : สานักงานเขตคลองเตย

2
3
4
5
6
7

สถานธนานุบาล
สถานีตารวจ : สถานีตารวจนครบาล
ท่าเรือเดิม
สถานีดับเพลิง : รถดับเพลิง 8 คัน
รถบันได 4 คัน
ที่ทาการไปรษณีย์
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
รวมทั้งหมด

จานวน
(แห่ง)
1

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
84,199

1

32,000

1

4,854

1

7,135

6

12,000
140,188

พื้นที่ใช้สอยรวม
อ้างอิง
(ตร.ม.)
113,771 Model 1
96,000 เกณฑ์และมาตรฐานผัง
เมืองรวม พ.ศ.2549
2,230 ปัจจุบันปี 2563
4,121 Model 1
12,000 เกณฑ์และมาตรฐานผัง
เมืองรวม พ.ศ.2549
228,122

สรุปขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางการบริการของพื้นที่โครงการในอนาคต สาหรับ Model 2
รวม 140,188 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยรวม 228,122 ตร.ม. ซึ่งจะวิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เหมาะสมสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ต่อไป
4.3 กลุ่มแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
(1) ไฟฟ้า
ตามแนวทางของ Model 2 ใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนปัจจุบัน คือ เป็นระบบไฟฟ้ากระจาย
ไฟฟ้าแรงสูง 24 กิโลโวลต์ ชนิดสายอากาศ เมื่อมีการพัฒนาในอนาคตทาให้ต้องย้ายสถานีไฟฟ้าย่อย
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ 2 แห่งออก ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยพระโขนง และสถานีไฟฟ้าย่อยการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย คงเหลือเฉพาะนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย 2 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อย
โรงงานยาสูบ และสถานีไฟฟ้าย่อยไผ่สิงโต ดังแสดงในภาพที่ 5.2.3-16 ซึ่งจะวิเคราะห์ความเพียงพอ
ในการให้บริการต่อไป
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ภาพที่ 5.2.3 - 16 ผังแสดงการบริการไฟฟ้านครหลวง ตามแนวคิด Model 2 เฉพาะส่วนที่คงไว้เหมือนปัจจุบัน
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 2 แห่ง คือ การไฟฟ้านคร
หลวงเขตคลองเตย และการไฟฟ้ า นครหลวงเขตสมุ ท รปราการ ซึ่ ง จากข้ อ มู ล สถิ ติ ก ารจ าหน่ า ย
กระแสไฟฟ้า และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ของเขตคลองเตยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ต่างจากการไฟฟ้านคร
หลวงเขตสมุทรปราการ มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่จานวนหน่วยจาหน่ายลดลง
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้า
นครหลวง มี เกณฑ์การใช้ไฟฟ้า 6-7 กิโลวัตต์ /คน/วัน (1 หน่วยเท่ากับ 1,000 วัตต์) ซึ่ งจานวน
ประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตย Model 2 ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มีจานวนรวม 122,260
คน ระยะเวลา 1 ปี จะใช้ไฟฟ้าประมาณ 312.37 ล้านหน่วย เปรียบเทียบกับจานวนการใช้งานจริงใน
ปี พ.ศ. 2562 รวม 4,742.40 ล้ า นหน่ ว ย มากกว่ า ถึ ง 15.18 เท่ า แสดงถึ ง ความสามารถในการ
ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยเพียงพอกับความต้องการในอนาคต และมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้านครหลวง ให้สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับ
พื้นที่เขตคลองเตยได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน สาหรับรองรับการพัฒนาของพื้นที่โครงการในอนาคต จึงต้อง
มีสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่มในพื้นที่โครงการ ทดแทนสถานีไฟฟ้าย่อย 2 แห่งซึ่งถูกย้ายออกไป โดยอ้างอิง
ขนาดพื้นที่จากสถานีไฟฟ้าย่อย 1 แห่ง ของ Model 1 ขนาดพื้นที่ดิน 12,469 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอย
7,200 ตร.ม. ซึ่งกาหนดให้มีกาลังผลิตได้ไม่น้อยกว่าสถานีไฟฟ้าย่อยเดิม 2 แห่งรวมกัน
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(2) ประปา
ตามแนวทางของ Model 2 การให้บริการประปาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เหมือนกับปัจจุบันปี 2563 คือ อยู่ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมสานักงานประปา 5 สาขา โดยมี
ส านั ก งานประปาสาขาสุ ขุ ม วิ ท และส านั ก งานประปาสาขาพระโขนงเป็ น ส านั ก งานหลั ก ในการ
ให้บริการ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กัน มีสถานีประปาย่อย 1 แห่ง คือ สถานีประปาย่อยโรงงานยาสูบ และ
มีสถานีสูบน้าคลองเตยจะเป็นสถานีหลักในการจ่ายน้าประปาสาหรับพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 5.2.3 - 17 ผังแสดงการบริการประปา ตามแนวคิด Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง 2 แห่ง คือ การประปานคร
หลวงสาขาสุขุมวิท และการประปานครหลวงสาขาพระโขนง
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
การใช้น้าประปา สาหรับเมืองขนาดใหญ่ (ประชากรมากกว่า 65,000 คน) 300 ลิตร/คน/วัน ซึ่ง
จานวนประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตย Model 2 ในอนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มีจานวนรวม
122,260 คน ระยะเวลา 1 ปี จะใช้น้าประปาประมาณ 13.39 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จานวนการใช้
งานจริงในปี พ.ศ. 2561 รวม 104.13 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าถึง 7.78 เท่า แสดงถึงความสามารถ
ในการให้บริการของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิทเพียงพอกับความต้องการและมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานผังเมืองรวม
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รวมถึงการประปานครหลวงอีก 3 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวงสาขาแม้นศรี การ
ประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ และการประปานครหลวงสาขาตากสิน สามารถให้บริการภายใน
พื้นที่ เขตคลองเตย และเขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม ไม่มีปัญ หาด้านแรงดันน้า
ปริมาณน้า และคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจาวัน
ดังนั้น ไม่ต้องมีสถานีประปาย่อยและสถานีสูบน้าเพิ่มในพื้นที่โครงการในอนาคต และ
อ้ า งอิ ง แนวคิ ด การวางระบบประปาของพื้ น ที่ โ ครงการ ตาม Model 1 คื อ มี ก ารสู บ น้ าจากถนน
พระราม 4 และจ่ายไปยังพื้นที่โซนต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายเข้าสู่อาคาร และวางแผนปรับปรุงขยายระบบ
ผลิต ระบบท่อส่งน้าประปา และระบบท่อจ่ายน้าประปาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ Model 2 เพื่อให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด
(3) การจัดเก็บและกาจัดขยะ
ปัจจุบันปี 2563 การจัดเก็บและกาจัดขยะของสานักงานเขตคลองเตย มีปริมาณมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 300 ตัน/วัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 8,537.78 ตัน มีรถเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 58 คัน
ช่วงเวลาในการเก็บขนมูลฝอยมี 2 ช่วงเวลา คือ 08.00-16.00 น. และ 18.00-05.00 น.
สถานที่ทิ้งมูลฝอยจะส่งไปยังโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช มีขนาดพื้นที่ 65 ไร่ อยู่
ห่างจากสานักงานเขตคลองเตย ประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน
การจัดการขยะอันตราย มีการคัดแยกขยะอันตราย และจ้างบริษัทเอกชนดาเนินการกาจัด สถานที่ทิ้ง
ขยะอันตราย ที่ศูนย์กาจัดของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีเกณฑ์
ปริมาณขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งจานวนประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตย Model 2 ใน
อนาคต 20 ปี พ.ศ.2582 มีจานวนรวม 122,260 คน ระยะเวลา 1 เดือน จะมีปริมาณมูลฝอยรวม
ประมาณ 3,667.80 ตัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง 8,537.78 ตัน มากกว่าถึง 2.33 เท่า ทาง
สานักงานเขตสามารถเก็บขนและกาจัดมูลฝอยดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสามารถในการ
จัดเก็บและกาจัดขยะมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตย แนวทางของ Model 2 จึงอ้างอิง
แนวคิดการจัดเก็บและกาจัดขยะ ตาม Model 1 คือ ออกแบบให้มีโรงพักขยะย่อยกระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่แต่ละโซน โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการวาง และสะดวกต่อการเข้าถึงของรถเก็บขยะ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และขยะแต่ละโซนจะถูกเก็บ
ผ่านรถเก็บขยะไปไว้ที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมของโครงการ
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(4) การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ปัจจุบันปี 2563 มีสถานีสูบน้าในบริเวณเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 7 จุด อยู่ใน
พื้นที่โครงการ 1 จุด และมีจุดอ่อนน้าท่วม กรณีน้าหลากและน้าทะเลหนุนรวม 10 จุด อยู่ในพื้นที่
โครงการ 3 จุด ซึ่งแนวคิดระบบระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม รวมถึงระบบบาบัดน้าเสีย ของ
Model 2 อ้างอิงแนวคิดจาก Model 1
สถานีบาบัดน้าเสียคลองเตยซึ่งกาลังดาเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน จะมีส่วนสาคัญในการ
รับน้าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้าเสีย และ recycle grey water ที่ยัง
ไม่ผ่านการบาบัดลงสู่แหล่งน้า
แนวคิดการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย คือ ส่งเสริมให้มีการบาบัดน้าเสียที่แหล่งกาเนิด
และตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่เกิด ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้าเสียที่จะต้องมีการ
จัดการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งกาเนิด คือ น้าเสียที่มีจุดกาเนิดแน่นอน (Point Source)
ได้แก่ น้าเสียจากผู้ประกอบการ และน้าเสียที่มีจุดกาเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่ น้า
เสียจากถนน
สรุปขนาดพื้นที่ ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูป โภคของพื้นที่ โครงการ Model 2 ใน
อนาคต มีเฉพาะสถานีไฟฟ้าย่อย จานวน 1 แห่ง ดังแสดงในตาราง 5.2.3-18
ตาราง 5.2.3 - 18 สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภคของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับ
สาธารณูปโภค
1
สถานีไฟฟ้าย่อย

จานวน (แห่ง)
1

พื้นที่ดิน (ตร.ม.) พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
84,199
7,200

อ้างอิงขนาดพื้นที่
Model 1

4.4 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย
(1) สถานทูตและสถานกงสุล
ปัจจุบันปี 2563 มีสถานทูต รวม 7 แห่ง และมีสถานกงสุล รวม 2 แห่ง ทั้งหมดอยู่นอก
พื้นที่โครงการในเขตคลองเตย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหลัก ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก และ
ถนนพระรามที่ 4 รวมถึงถนนสายรอง เช่น ซอยท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ ส่วนเขตพระโขนงไม่มีทั้ง
สถานทูตและสถานกงสุล การพัฒนาภายในพื้นที่โครงการของ Model 2 ในอนาคตจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการของสถานฑูตและสถานกงสุล
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(2) ศูนย์กลางด้านศาสนา

ภาพที่ 5.2.3 - 18 ผังแสดงตาแหน่งศูนย์กลางด้านศาสนา ตามแนวคิด Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

ตามแนวคิดของ Model 2 ไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนา ทั้งวัด โบสถ์คริสต์ และมัสยิด ใน
พื้นที่ โครงการ เหมื อนกับปัจจุบันปี 2563 แต่จากการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะภายในพื้ น ที่
โครงการทาให้สามารถเข้าถึงศูนย์กลางด้านศาสนาซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้สะดวกมากขึ้น เช่น
วัดคลองเตยนอก วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโกษา สามารถเข้าถึงได้ทั้งทาง Tramway
รถโดยสารประจาทาง ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว
ส่วนโบสถ์คริสต์ เช่น คริส ตจักรคลองเตย พระราม 4 สามารถเข้าถึงได้ทาง Tramway
ซึ่งมีสถานีอยู่บริเวณจุดตัดถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิ เษก และคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์
แรน ตั้งอยู่บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้า สามารถเข้าถึงได้ทาง Tramway ซึ่งมีสถานีอยู่ใน
บริเวณนี้ และรถโดยสารประจาทาง เป็นการเพิ่มทางเลือกและประสิทธิภาพในการเข้าถึงศูนย์กลาง
ด้านศาสนาสาหรับกลุ่มประชากรในพื้นที่โครงการ
(3) ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ วัง , ตาหนัก , พิพิธภัณ ฑ์
รวมถึงศูนย์วัฒนธรรม
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ภาพที่ 5.2.3 - 19 ผังแสดงตาแหน่งศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามแนวคิด Model 2
เฉพาะส่วนที่คงไว้เหมือนปัจจุบันปี 2563
ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563 และสานักงานเขตคลองเตย

ปัจจุบันปี 2563 ไม่มีศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งวังและ
ตาหนัก พิพิธภัณฑ์ ในพื้นที่โครงการ มีวังและตาหนัก จานวนรวม 2 แห่ง นอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลักถนนสุขุมวิท และถนนสายรอง ซอยบ้านกล้วยใต้ ส่วนพิพิธภัณฑ์
มีเพียงแห่งเดียวในพื้นทีเ่ ขตพระโขนง
ตามแนวคิดของ Model 2 ต้องการส่งเสริมพื้นที่ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย จึงกาหนดให้มีพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มในพื้นที่โครงการ สัมพันธ์กับการให้บริการสาธารณะ
ประเภทศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา โดยกาหนดให้มีสัดส่วนศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 10 ของศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาแต่ละแห่ง
โดยให้มีพิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับย่าน ซึ่งในอนาคตมีจานวนรวม 3 แห่ง
ขนาดพื้นที่แห่งละ 80,000 ตร.ม. และมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับ สวนสาธารณะระดับเมือง ซึ่งใน
อนาคตมีจานวนรวม 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 160,000 ตร.ม. ในพื้นที่โครงการ (ดูรายละเอียดการวิเคราะห์
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาที่เหมาะสม) เพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นที่
สาธารณะ ทั้งการออกกาลังกาย และส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการดึงดูดกลุ่มบุ คคลภายนอกเข้ามา
ภายในพื้นที่โครงการเพิ่มมากขึ้น
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เมื่อกาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่อาคารคลุมดิน 50%, สัดส่วนพื้นที่ว่าง 50% และความสูงไม่
เกิน 2 ชั้น ดังนั้น มีพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ขนาดพื้นที่ดินรวม 24,000 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอยรวม 24,000
ตร.ม. และศูนย์วัฒนธรรม 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ดิน 16,000 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยรวม 16,000 ตร.ม. โดย
จะวิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป
ตาราง 5.2.3 - 19 สรุปขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับ ศูนย์กลางด้านอนุรกั ษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
1
พิพิธภัณฑ์
2
ศูนย์วัฒนธรรม
รวมทั้งหมด

จานวน (แห่ง)
3
1

พื้นที่ดิน (ตร.ม.) พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
24,000
24,000
16,000
16,000
40,000
40,000

ตาราง 5.2.3 - 20 สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับ
ที่
1
2
3

4
5

6

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุบาล
ศูนย์กลางการขนส่ง Tram Depot
ศูนย์กลางการบริการ
- ด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย
- ด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล
- สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ กรมศุลกากรเดิม
- สานักงานเขตคลองเตย
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือเดิม
- สถานีดับเพลิง
- ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
- สาธารณูปโภค สถานีไฟฟ้าย่อย
ศูนย์กลางด้านศาสนา
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
- พิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับย่าน
- ศูนย์วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับเมือง
Extra Openspace / ที่จอดรถ (หมายเหตุ 1)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

จานวน
(แห่ง)

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)

สัดส่วน
พื้นที่ดิน (%)

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)

5
1

8,000
6,400

0.27
0.21

4,000
6,400

1
1
1
1
1
1
6
1
0

8,000
48,000
84,199
32,000
4,854
7,135
12,000
12,469
-

0.27
1.60
2.81
1.07
0.16
0.24
0.40
0.42
-

8,000
68,900
113,771
96,000
2,230
4,121
12,000
7,200
-

3
1

24,000
16,000
279,160
542,217
2,996,471

0.80
0.53
9.32
18.10
100.00

24,000
16,000
362,622

หมายเหตุ 1. Extra Openspace / ที่จอดรถ = พื้นที่โครงการทั้งหมด - การใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทรวมกัน
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เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ Model 2
312,222

350,000

279,160

300,000

208,657

250,000
200,000
150,000

40,000
40,000

100,000
50,000

8,0004,000

6,4006,400

-

-

-

-

ขนาดพื้นที่ดิน (ตร.ม.)
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

ภาพที่ 5.2.3 - 20 แผนภูมเิ ปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่โครงการ
Model 2

จาตาราง 5.2.3-20 และภาพที่ 5.2.3-20 ภาพรวมสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตามแนวคิดของ Model 2 มี Extra Openspace / ที่จอดรถ มากที่สุด
279,160 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 9.32 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มจากปัจจุบันปี
2563 และ Model 1 รองลงมาคือ ศูนย์กลางการบริการ มีขนาดพื้นที่ดิน 208,657 ตร.ม. คิดเป็นร้อย
ละ 6.97 และพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด 312,222 ตร.ม. แสดงถึงเน้นรองรับให้บริการ Extra Openspace
/ ที่จอดรถ ควบคู่กับศูนย์กลางการบริการ ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่ งจะวิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้ง ที่
เหมาะสมต่อไป
ส่วนศูนย์กลางการศึกษา ร้อยละ 0.27, ศูนย์กลางการขนส่ง ร้อยละ 0.21 และศูนย์กลาง
ด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 1.33 ตามลาดับ และไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนาใน
พื้นที่โครงการเหมือนกับปัจจุบันปี 2563
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5) ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของ Model 2
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
ของ Model 2 ตามความต้องการสัมพันธ์กับจานวนประชากรเป้าหมายของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง เพื่อให้พื้นที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระการให้บริการของเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนงให้สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เมื่อกาหนดให้กลุ่ม
ประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอกชุมชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้เหมือนกัน
5.1 วิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถในการรองรับพื้นที่ ด้านนันทนาการ
และการกีฬาของพื้นที่โครงการ
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการพื้นที่ ด้านนันทนาการและการกีฬา อ้างอิงเกณฑ์ WHO
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าของพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน โดยเปรียบเทียบกับจานวน
ประชากรเป้าหมายของพื้นที่โครงการในอนาคต ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อ 5.2.1-1) จานวนรวม
73,144 คน รวมถึงประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวม 220,435 คน
การวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับ พื้นที่ด้านนันทนาการและการกีฬาของพื้นที่
โครงการ เป็นการเปรียบเทียบจากความสามารถในการรองรับของนอกพื้นที่โครงการซึ่งกาหนดให้
เท่ากับปัจจุบันปี 2563 เพื่อสรุปขนาดพื้นที่ ด้านนันทนาการและการกีฬาที่พื้นที่โครงการจะต้อง
รองรับเพิ่มเติมในอนาคต ดังแสดงในตาราง 5.2.3-21
ตาราง 5.2.3 - 21 วิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถในการรองรับพื้นที่ด้านนันทนาการและ
การกีฬาของพื้นที่โครงการ
ลาดับ
รายละเอียด
ที่
1
จานวนประชากรเป้าหมาย (คน)
2
ความต้องการพื้นที่นันทนาการและการกีฬา (ตร.ม.)
(เกณฑ์มาตรฐาน WHO พื้นที่สีเขียว 9 ตร.ม./คน)
3
ความสามารถในการรองรับเท่ากับปัจจุบันปี 2563 (ตร.ม.)
รวมความต้องการพื้นที่นันทนาการและการกีฬาเพิ่มเติม (ตร.ม.)
คิดเป็นร้อยละ ของพื้นที่โครงการ

73,144
658,296

147,291
1,325,619

รวมเขตคลองเตย
และเขตพระโขนง
220,435
1,983,915

658,296
21.97

304,493
1,021,126
34.08

304,493
1,679,422
56.05

พื้นที่โครงการ

นอกพื้นที่โครงการ

จากตาราง 5.2.3-21 หากต้ อ งการให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ นั น ทนาการและการกี ฬ า ส าหรั บ
ประชากรเป้าหมายทั้งหมดของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคตได้อย่างเพียงพอ พื้นที่
โครงการต้องมีพื้นที่นันทนาการและการกีฬารวม 1,679,422 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 56.05 ของพื้นที่
โครงการทั้ ง หมด ซึ่ ง สั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วเมื่ อ รวมกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอื่ น ๆ พบว่ า เกิ น
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่โครงการ จึงไม่สามารถรองรับการให้บริการประชากรเป้าหมาย
ทั้งหมดได้
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พื้นที่นันทนาการและการกีฬา สาหรับ Model 2 จึงรองรับเฉพาะประชากรเป้าหมาย
ของพื้นที่โครงการรวม 658,296 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ส่งผลให้เขต
คลองเตยและเขตพระโขนงมีพื้นที่นันทนาการและการกีฬารวม 962,789 ตร.ม. ซึ่งสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงจากการมีรัศมีการให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้ง 2 เขต
ส่วนการรองรับการให้บริการพื้นที่นันทนาการและการกีฬา ที่ไม่เพียงพออีก 1,021,126
ตร.ม. เป็นข้อเสนอแนะสาหรับ กทม. ในการพัฒนาพื้นที่นอกโครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่นันทนาการและการกีฬาในอนาคต
5.2 วิเคราะห์จานวนแห่งและขนาดพื้นที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาที่
เหมาะสม Model 2
เป็นการวิเคราะห์จานวนพื้นที่นันทนาการและการกีฬาที่เหมาะสม จากความต้องการ
รองรับพื้นที่นันทนาการและการกีฬาของพื้นที่โครงการรวม 658,296 ตร.ม. โดยจาแนกประเภทตาม
ขนาดพื้นที่และรัศมีการให้บริการ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สวนสาธารณะระดับชุมชน สวนสาธารณะ
ระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง รวมถึงกาหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานกับ
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภาพที่ 5.2.3 - 21 ผังแสดงศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา นอกพื้นที่โครงการปัจจุบันปี 2563 สวนสาธารณะ
ระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
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รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นที่นันทนาการและการกีฬาที่เหมาะสมดังนี้
1. กาหนดให้พื้นที่สวนสาธารณะ 1 แห่ง แต่ละระดับ มีขนาดพื้นที่ตามทฤษฎีเมือง คือ
สวนสาธารณะระดับชุมชน 16,000 ตร.ม. (10 ไร่), สวนสาธารณะระดับย่าน รวมพิพิธภัณฑ์ 80,000
ตร.ม. (50 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาหรับพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 10 และสวนสาธารณะระดับเมือง รวมศูนย์
วัฒนธรรม 160,000 ตร.ม. (100 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาหรับศูนย์วัฒนธรรม ร้อยละ 10
2. ขนาดพื้นที่ใช้สอย กาหนดให้มีอาคารส่วนบริการภายในสวนสาธารณะแต่ละแห่ง
คิดเป็นร้อยละ 5 ของขนาดพื้นที่ดินสวนสาธารณะ และมีความสูงไม่เกิน 1 ชั้น
3. จานวนแห่ง พิจารณาจากรัศมีการให้บริการ โดยสวนสาธารณะแต่ละระดับต้อ ง
สามารถให้บริการครอบคลุมภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงพื้นที่เขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด
ดังแสดงในภาพที่ 5.2.3-21 และตาราง 5.2.3-22
ตาราง 5.2.3 - 22 วิเคราะห์จานวนและขนาดพื้นที่ดนิ ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาทีเ่ หมาะสม
เกณฑ์ตามทฤษฎีเมือง
ลาดับ
1
2
3

ระดับ
สวนสาธารณะระดับชุมชน
สวนสาธารณะระดับย่าน
รวมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 10)
สวนสาธารณะระดับเมือง
รวมศูนย์วัฒนธรรม (ร้อยละ 10)
รวมทั้งหมด

พื้นที่ดิน
รัศมีการ
(ตร.ม.) ให้บริการ (กม.)
16,000
1
80,000
5
160,000

10

ความต้องการของ
พื้นที่โครงการ
จานวน
พื้นที่ดิน
(แห่ง)
(ตร.ม.)
16
258,296
3
240,000

รวมเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง
จานวน
พื้นที่ดิน
(แห่ง)
(ตร.ม.)
25
320,589
5
292,229

1

160,000

2

349,971

20

658,296

32

962,789

จากภาพที่ 5.2.3-21 และตาราง 5.2.3-22 ปัจจุบันปี 2563 สวนสาธารณะระดับชุมชน
นอกพื้นที่โครงการ มีจานวนรวม 9 แห่ง อยู่ในบริเวณเขตคลองเตย 5 แห่ง และเขตพระโขนง 4 แห่ง
ซึ่งมีรัศมีการให้บริการยังไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการทั้งหมด จึงควรเพิ่มในพื้นที่โครงการ เท่ากับ
พื้นที่ส่วนที่เหลือจากความต้องการรวม 658,296 ตร.ม. เมื่อหักลบพื้นที่สวนสาธารณะระดับย่าน และ
ระดั บ เมื อ งแล้ ว เท่ า กั บ 258,296 ตร.ม. หรื อ คิ ด เป็ น จ านวน 16 แห่ ง เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารได้
ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถปรับจานวนแห่งของสวนสาธารณะระดับชุมชนได้ตาม
ความเหมาะสมสัมพันธ์กับตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชนที่ดินแต่ละประเภท ซึ่งจะวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
สวนสาธารณะระดับย่านนอกพื้นที่โครงการ มีจานวนรวม 2 แห่ง อยู่ในบริเวณนอกเขต
คลองเตย 1 แห่ง และเขตพระโขนง 1 แห่ง ซึ่งมีรัศมีการให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่โครงการ แต่ยัง
ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการเนื่องจากขนาดพื้นที่รองรับไม่เพียงพอ จึงควรเพิ่มสวนสาธารณะ
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ระดั บ ย่ า น รวมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในพื้ น ที่ โ ครงการอี ก 3 แห่ ง พื้ น ที่ ร วม 240,000 ตร.ม. ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 10 เท่ากับ 24,000 ตร.ม.
ดังนั้นจะเหลือพื้นที่สวนสาธารณะระดับย่านรวม 216,000 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอยรวม
10,800 ตร.ม. เพื่อให้มีรัศมีการให้บริการครอบคลุมถึงนอกพื้นที่โครงการ เป็นการแบ่งเบาภาระการ
ให้บริการของเขต และเพิ่มทางเลือกในการให้บริการสาหรับประชากรเป้าหมาย
สวนสาธารณะระดับเมืองนอกพื้นที่โครงการ มีจานวนรวม 1 แห่ง อยู่ในบริเวณเขต
คลองเตย ซึ่ ง มี รั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก ารยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง พื้ น ที่ เ ขตพระโขนงทั้ ง หมด จึ ง ควรเพิ่ ม
สวนสาธารณะระดับเมือง รวมศูนย์วัฒนธรรม ในพื้นที่โครงการอีก 1 แห่ง พื้นที่รวม 160,000 ตร.ม.
ซึ่งแบ่งเป็น ศูนย์วัฒนธรรม ร้อยละ 10 เท่ากับ 16,000 ตร.ม. ดังนั้นจะเหลือพื้นที่สวนสาธารณะ
ระดับเมืองรวม 144,000 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอยรวม 7,200 ตร.ม. เพื่อสามารถให้บริการได้ครอบคลุม
พื้นที่เขตทั้งหมด
ตาราง 5.2.3 - 23 สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอย ศูนย์กลางด้านนันทนาการและ
การกีฬา ของพื้นที่โครงการ Model 2
ลาดับ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
ที่
1
สวนสาธารณะระดับชุมชน
2
สวนสาธารณะระดับย่าน
3
สวนสาธารณะระดับเมือง
รวมศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

จานวน
(แห่ง)
16
3
1
20

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
258,296
216,000
144,000
618,296

สัดส่วน
พื้นที่ดิน (%)
8.62
7.21
4.80
20.63

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)
12,915
10,800
7,200
30,915

จากตาราง 5.2.3-23 เมื่อไม่นับรวมศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งอยู่บนพื้นที่ ด้านนันทนาการและการกีฬา ภาพรวมสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์กลางด้าน
นันทนาการและการกีฬาตามแนวคิดของ Model 2 มีสวนสาธารณะระดับชุมชนมากที่สุด ร้อยละ
8.62 ของพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง หมด รองลงมา คื อ สวนสาธารณะระดั บ เมื อ ง ร้ อ ยละ 7.21 และ
สวนสาธารณะระดับย่าน ร้อยละ 4.80 ตามลาดับ และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 30,915 ตร.ม.
5.2.4 วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย
ของ Model 2
เป็นการสรุปองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของ
Model 2 จ าแนกประเภทตามแนวคิด ของงานวิ จัย ภายในพื้ น ที่โ ครงการ และเปรีย บเทีย บการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวจากปัจจุบันปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพื้นที่
โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนง เพื่อ สามารถวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือ
รูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2 ต่อไป

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย,Extra Openspace / ที่จอดรถ)
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับ
ที่
40.85
4.34
10.45
55.64
1.64
5.19
6.83
22.24
8.92

6.37
37.53
100.00

1,223,955
130,113
313,264
1,667,332
49,146
155,523
204,669
666,460
267,004

191,006
1,124,470
2,996,471

31.98
12.92

2.20
8.35
10.55

32.81
4.90
5.33
43.04

35,542
1.51
1,094,325 46.41
2,357,871 100.00

754,109
304,674

52,004
196,785
248,789

773,526
115,456
125,775
1,014,757

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

618,296
1,468,513
2,996,471

308,000
542,217

256,000
47,000
303,000

1,017,781
27,559
179,618
1,224,958

20.63
49.01
100.00

10.28
18.10

8.54
1.57
10.11

33.97
0.92
5.99
40.88

30,915
2,549,537
5,095,765

2,156,000
362,622

1,688,000
23,500
1,711,500

738,798
31,083
64,847
834,728

0.61
50.03
100.00

42.31
7.11

33.13
0.46
33.59

14.50
0.61
1.27
16.38

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2
พื้นที่ดิน
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

+14.26
+11.48

-11.96
+9.18

+6.90
-3.62
+3.28

-6.88
-3.42
-4.46
-14.76

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
พื้นที่ดินจากปัจจุบัน (%)

1) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ ปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
ตาราง 5.2.4 - 1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นทีใ่ ช้สอยปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 2 จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
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เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
45.00
40.00
35.00

40.85

Model 2

ปัจจุบนั ปี 2563

33.97

37.53

55.64

49.01 40.88

ปัจ6.83
จุบนั ปี 2563
22.24
18.10

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

4.34
0.92

5.00

10.45
5.99

8.54
1.64

5.19
1.57

0.00

Model
2
10.11
20.63

10.28
ปัจจุบนั ปี8.92
2563

Model 2
6.37

ปัจจุบนั ปี 2563

Model 2

ปัจจุบนั ปี 2563

Model 2

ปัจจุบนั ปี 2563 Model 2
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2

ภาพที่ 5.2.4 - 1 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 กับ ปัModel
จจุบนั ปี22563

Model 2

เปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
ปัจจุบนั ปี 2563

2,500,000

2,156,000
1,688,000

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

Model 2

773,526
738,798

754,109
125,775
115,456
64,847 52,004
31,083

196,785
23,500

362,622
304,674

30,915
35,542

-

พื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563
พื้นที่ใช้สอย Model 2

ภาพที่ 5.2.4 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอยปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
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จากตาราง 5.2.4-1 ภาพที่ 5.2.4-1 และภาพที่ 5.2.4-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วนของพื้นที่โครงการ Model 2 มีพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง มากที่สุด ร้อยละ
49.01 รองลงมา คือ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ร้อยละ 40.88 รองลงมา และพื้นที่
ส่วนพาณิชยกรรม ร้อยละ 10.11 ตามลาดับ
โดยมี ประเภทที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ พื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 33.97 รองลงมา คือ ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
คิดเป็นร้อยละ 20.63 และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่โครงการ Model 2 กับปัจจุบันปี 2563
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 14.26 รองลงมา คือ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 ตามลาดับ โดยปรับลดพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ในสัดส่วน
ร้อยละ 14.76 ปรับลดที่อยู่อาศัย ร้อยละ 11.96 และปรับลดศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ร้อยละ
3.62 แสดงถึงบทบาทของพื้นที่โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นรองรับ ศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬาเป็นหลัก ควบคู่กับรองรับการให้บริการสาธารณะ
พื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ Model 2 มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ มีที่อยู่อาศัยมาก
ที่สุด ร้อยละ 42.31 รองลงมา คือ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ 33.13 และ
พื้นที่ ใ นเขตรั้วศุล กากรท่ าเรือกรุงเทพ ร้อยละ 14.50 แสดงถึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้น ที่
พาณิชยกรรมแบบหนาแน่นสูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ดิน สัมพันธ์กับแนวคิดของ Model 2 ซึ่ง
กาหนดให้กอ่ สร้างได้สูงสุดตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ในขณะที่ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นที่
ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า
ขนาดพื้นที่ดิน แสดงถึงเป็นการพัฒนาแบบหนาแน่นน้อย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของพื้ น ที่ โ ครงการ Model 2 กั บ ปั จ จุ บั น ปี 2563 มี
ความสามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่าถึง 2,737,894 ตร.ม. โดยมีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน เพิ่มขึ้นมากที่สุด 1,635,996 ตร.ม. และที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 1,401,891 ตร.ม. จากการ
มีรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอาคารสูง แสดงถึงมีความสามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยได้
มากกว่าปัจจุบัน และเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์
กับการรองรับจานวนประชากรเป้าหมายในอนาคต ตามแนวคิด Job Housing Balance
องค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 2 ดังกล่าว ส่ งผลต่อการ
วิเคราะห์ระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสมต่อไป
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2) เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ที่ดินรวมเขตคลองเตยและ
เขตพระโขนงปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
เป็นการสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดงานวิจัย จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ
ตามแนวคิด Model 2 เปรียบเที ยบกับการใช้ประโยชน์ที่ดิ นปัจจุบัน ปี 2563 ดังแสดงในตาราง
5.2.4-2 และภาพที่ 5.2.4-3
ตาราง 5.2.4 - 2 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ปัจจุบนั ปี 2563 กับ Model 2
ลาดับ
ที่
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

3.3

ปัจจุบนั ปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1,223,955
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
130,113
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
2,495,427
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
3,849,495
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1,534,632
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
964,084
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2,498,716
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ที่อยู่อาศัย
11,454,071
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1,592,907
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
, Extra Openspace / ที่จอดรถ)
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
1,835,249
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
14,882,227
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
21,230,438

สัดส่วน
(%)

ตามแนวคิด Model 2
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

การ
สัดส่วน เปลี่ยนแปลง
(%) สัดส่วน (%)

5.77
0.61
11.75
18.13

1,017,781
27,559
2,361,781
3,407,121

4.79
0.13
11.13
16.05

-0.97
-0.48
-0.63
-2.08

7.23
4.54
11.77

1,741,486
855,560
2,597,047

8.20
4.03
12.23

+0.97
-0.51
+0.46

53.95
7.50

11,095,611
1,868,120

52.26
8.80

-1.69
+1.30

8.65 2,262,539 10.66
70.10 15,226,270 71.72
100.00 21,230,438 100.00

+2.01
+1.62
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เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงปัจจุบันปี 2563 กับ Model 2
60.00

53.95
52.26

50.00
40.00
30.00

11.75
11.13

20.00
10.00

5.77
4.79

0.610.13

7.238.20

4.54
4.03

7.508.80

10.66
8.65

0.00

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2

ภาพที่ 5.2.4 - 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงปัจจุบันปี 2563
กับ Model 2

จากตาราง 5.2.4-2 และภาพที่ 5.2.4-3 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในพื้นที่โครงการตามแนวคิด Model 2 ส่งผลให้ภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีสัดส่วน
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 2.01 รองลงมา คือ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง โดยยังคงมีบทบาทหลักเป็นที่อยู่อาศัย สังเกตจากมีสัดส่วนที่อยู่อาศัยมากที่สุด และลดลง
จากปัจจุบันร้อยละ 1.69
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5.3 วิ เ คราะห์ ร ะบบโครงสร้ า งเมื อ งท่ า เรื อ รู ป แบบใหม่ จากการก าหนดต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมของ Model 2
เป็นการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมขององค์ประกอบ 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชน
เมือง ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี เมือ ง Model 2 ตามแนวคิด “Green Port” (Bergqvist and
Monios, 2018) และแนวคิ ด Smart Growth (American Planning Association, 2002) เพื่ อ ให้
เป็นการพัฒนาแบบเป็นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชั บ
เหมาะสมกับบริบทของท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงสามารถนาไปปรับใช้สาหรับบริบทของเมืองท่าเรืออื่น ๆ
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
5.3.1 วิเ คราะห์ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินสัมพันธ์กับผั งแม่บทโครงการ
(Model 1)
เป็นการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งของบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับ Model 1
ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ , Tram Depot, กรมศุลกากร, สานักงาน
และบริษัท บริเวณท่ าเที ยบเรือฝั่งเขื่อนตะวันออก (East Quay) ดังแสดงในภาพที่ 5.3.1-1 เพื่อ
วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่ส่วนที่เหลือต่อไป

ภาพที่ 5.3.1 - 1 ผังแสดงบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับผังแม่บทโครงการ (Model 1)
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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5.3.2 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของศู น ย์ ก ลางต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง แต่ ล ะ Node สั ม พั น ธ์ กั บ
ศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะทางราง (Tramway)
เป็นการวิเคราะห์บทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตั้งแต่ละ Node รอบศูนย์กลางระบบ
ขนส่งสาธารณะทางราง (Tramway) ในระยะ 400 เมตร สัมพันธ์กับศักยภาพของพื้นที่โครงการแต่ละ
บริเวณ โดยคานึงถึงบริบทโดยรอบ การเข้าถึงด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การลดการซ้อนทับกับ
เส้นทางขนส่งสินค้า และการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งคงไว้เหมือนกับ Model 1 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-1

ภาพที่ 5.3.2 - 1 ผังแสดงบทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตั้งแต่ละ Node สัมพันธ์กับศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะ
ทางราง (Tramway)

แนวคิดบทบาทของศูนย์กลางตาแหน่งที่ตงั้ แต่ละ Node
(1) ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน (Node 1)
ตาแหน่งหมายเลข 1 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-1 เหมาะสมกับการเป็นศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่านหลัก ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน เนื่องจากตั้งอยู่
บริเวณถนนสายหลัก ถนนพระรามที่ 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก สามารถเข้าถึงได้จาก MRT สถานีศูนย์
ประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ และ MRT สถานี ค ลองเตย และรถโดยสารประจ าทาง บริ เ วณโดยรอบ
ประกอบด้ ว ย โครงการ FYI CENTER ซึ่ ง เป็ น อาคารส านั ก งานขนาดใหญ่ ผสมผสานความเป็ น
Creative, Modena Hotel และ EZ PARK ซึ่งเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่ นับเป็นส่วนสนับสนุนรองรับ
รถส่วนบุคคล เพื่อเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะของพื้นที่โครงการ
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ตามแนวคิดของ E.W. Burgess (1923) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD (Central Business
District) เป็นแหล่งรวมตัวกันของการเงิน ธุรกิจ วัฒนธรรม สถาบันบริการ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่
สนับสนุน เช่น อาคารสานักงานธุรกิจ โรงแรม และอพาร์ตเมนท์ การคมนาคมและจราจรที่สะดวก มี
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รองรับ สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่อานวยความสะดวกสาหรับกิจกรรมเชิง
พาณิชย์
(2) ศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ (Node 2)
ตาแหน่งหมายเลข 2 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-1 เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางราชการ
และบริการสาธารณะ เนื่องจากมีอาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากรตั้งอยู่
เดิม สามารถเข้าถึงได้สะดวกจาก Tramway และรถโดยสารประจาทาง บริเวณถนนเกษมราษฎร์
ถนนสุนทรโกษา และถนนอาจณรงค์ในอนาคต
อ้างอิงคู่มือออกแบบและวางผังแนวคิดเมืองศูนย์ราชการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมืองศูนย์ราชการ มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารปกครอง และสานักงานใหญ่ของระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการหลัก ของพื้นที่ปกครอง ออกแบบโดยสร้างความเชื่อมโยงพื้นที่การ
บริหารกับพื้นที่เมือง ด้วยอาคารราชการที่มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความสง่างามให้กับเมือง เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้คนภายในเมือง
(3) ศูนย์กลางการขนส่ง (Node 3)
ตาแหน่งหมายเลข 3 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-1 เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งได้ทั้ง ทางราง ทางถนน และทางน้า
โดยเป็นที่ตั้งของ Tram Depot ซึ่งทาหน้าที่เป็น Buffer ระหว่างพื้นที่โครงการกับคลังน้ามันบริเวณ
ข้างเคียง นอกจากนี้ตาแหน่งดังกล่าวยังซ้อนทั บกับเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ จึงมีรูปแบบ
Tramway แบบยกระดับสูงจากพื้นถนน เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวคิด การแยกระบบขนส่งสาธารณะ
สาหรับขนส่งคนออกจากระบบขนส่งสินค้า
(4) ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการและบันเทิง (Node 4)
ตาแหน่งหมายเลข 4 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-1 เหมาะสมกับการเป็นศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่านหลัก ซึ่งมีบทบาทศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการและ
บันเทิง เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยา สามารถเปิดมุมมองทัศนียภาพไปยังพื้นที่บางกระเจ้า
รวมถึงสามารถเข้าถึ งได้จาก Tramway และท่าเรือท่องเที่ยว ทาให้กลุ่มประชากรภายนอกพื้นที่
โครงการสามารถเข้าถึงได้สะดวก
อ้างอิงคู่มือออกแบบและวางผังแนวคิดเมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง โดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านบันเทิง มีกิจกรรมรองรับ นักท่องเที่ยว
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ที่หลากหลายและครบถ้วนสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถดดึงดูดนักท่องเที่ยวกระแสหลัก
ให้มาพัก และใช้บริการด้านนันทนาการ ให้ความสาคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการเดินทางสาหรับนักท่องเที่ยว มีระบบสาธารณูปโภคที่มีความสามารถมากกว่ าเมืองปกติ
เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะใช้สอยมากกว่าชีวิตปกติ
(5) ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา (Node 5)
ต าแหน่ ง หมายเลข 5 ดั ง แสดงในภาพที่ 5.3.2-1 เหมาะสมกั บ การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
นันทนาการและการกีฬาระดับเมือง รวมศูนย์วัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจะทาหน้ าที่เป็น
Buffer กั้นพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม กับพื้นที่ส่วนขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ ทา
ให้สามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ได้ ในขณะเดียวกันสามารถเชื่อมต่อ
กับศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการและบันเทิง (ตาแหน่งหมายเลข 2) โดย
สามารถเข้าถึงได้จาก Tramway เป็นหลัก
(6) ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน (Node 6)
ตาแหน่งหมายเลข 6 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.2-6 เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางที่อยู่
อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน สัมพันธ์กับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคั บผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงได้ด้วย
Tramway และรถโดยสารประจาทางในอนาคต
อ้างอิงตามแนวคิดเมืองน่าอยู่ การมีความหลากหลายของรูปแบบอาคาร และขนาด
อาคาร ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในเมืองมีชีวิตชีวา สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย
5.3.3 วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนที่เหมาะสม สัมพันธ์กับบทบาทแต่ละ Node
เป็นการวิเคราะห์ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม สัมพันธ์กับ บทบาทแต่ละ
Node และแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมจากมากไปน้อย สัมพันธ์กับการแสดงสีจากเข้มไปอ่อน แบ่งเป็น 5
ระดับ ตามลาดับความสาคัญ รวมทั้งแสดงสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ตามเกณฑ์ดังแสดงในตาราง 5.3.3-1
จาแนกตามประเภทการใช้โยชน์ที่ดิน โดยรวมกันได้ร้อยละ 100 ดังแสดงในตาราง 5.3.3-2 เพื่อ
กาหนดขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณตามความต้องการขนาดที่ดินต่อไป
ตาราง 5.3.3 - 1 เกณฑ์สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สัญลักษณ์

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ร้อยละ)
100
75
50
25
12.5
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1
2

3
4

5

6

7

8

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
- อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม 5 ดาว
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
- ตลาด
- ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
ที่อยูอ่ าศัย
- ที่อยูอ่ าศัย สาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
- ที่อยูอ่ าศัย สาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- โรงเรียนอนุบาล 5 แห่ง
- Tram Depot 1 แห่ง
- ศูนย์หรือสถานีอนามัย 1 แห่ง
- โรงพยาบาล 1 แห่ง
- สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ กรมศุลกากรเดิม
- สานักงานเขตคลองเตย 1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือเดิม
- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
- ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ 6 แห่ง
- สถานีไฟฟ้าย่อย 1 แห่ง
- พิพิธภัณฑ์อยู่รว่ มกับสวนสาธารณะระดับย่าน
- ศูนย์วฒ
ั นธรรมอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับเมือง
- Extra Openspace / ที่จอดรถ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
- สวนสาธารณะระดับชุมชน 16 แห่ง
- สวนสาธารณะระดับย่าน 3 แห่ง
- สวนสาธารณะระดับเมือง 1 แห่ง

NODE 3

NODE 4

NODE 5

NODE 6

ศูนย์กลางการขนส่ง

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
เพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง

ศูนย์กลางนันทนาการและ
การกีฬา

ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

NODE 2

ศูนย์กลางราชการ และ
บริการสาธารณะ

ลาดับ
ที่

NODE 1

ศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางการเงิน

ตาราง 5.3.3 - 2 วิเคราะห์องค์ประกอบและสัดส่วนทีเ่ หมาะสม สัมพันธ์กบั บทบาทแต่ละ Node
จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
รวมสัดส่วน
(ร้อยละ)

ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
100

100
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)

100
12.5

12.5

75

100
100

12.5

12.5

75

100

25

25

50

100

25
25

25

25
แบ่งเท่ากัน 5 แห่ง

50
50

25
25

100
100

50
50

50

100
100

แบ่งเท่ากัน 5 แห่ง

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
100
25
12.5
100
แบ่งเท่ากัน 3 แห่ง

12.5

25

25

25

25

12.5
แบ่งเท่ากัน 3 แห่ง

12.5

12.5

12.5

100
25

หมายเหตุ คิดเฉพาะพื้นทีส่ ่วนที่อยู่ในระยะการเข้าถึงของแต่ละ Node

50
100

25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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5.3.4 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม สัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของแต่ละ Node
เป็นการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสม สัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
แต่ละ Node จากตาราง 5.3.3-2 โดยคิดเฉพาะพื้นที่ส่วนที่อยู่ในระยะการเข้าถึงของแต่ละ Node ไม่
นับรวมพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ, ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และด่าน
ตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ, ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า และสถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
เดิม ซึ่งมีตาแหน่งที่ตั้งเหมือนกับ Model 1 และอยู่นอกรัศมีการให้บริการ 400 เมตร ของ Tramway
อ้างอิงขนาดพื้นที่ดินตามความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่เหมาะสม
ของ Model 2 ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อ 5.2 ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและ
โลจิสติกส์รวม 1,224,958 ตร.ม. พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมรวม 303,000 ตร.ม. และพื้นที่ส่วนชุมชน
เมืองรวม 1,468,513 ตร.ม. โดยวิเคราะห์สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่โครงการในแต่ละบริเวณ เพื่อสรุป
ขนาดพื้นที่ดินที่เหมาะสมสาหรับแต่ละ Node ดังแสดงในตาราง 5.3.4-1 และตาราง 5.3.4-2 และ
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ Node ในรูปแบบแผนภูมิวงกลม ดังแสดงในภาพที่
5.3.4-1
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1
2

3
4

5

6

7

8

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
- อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
- สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
- โรงแรม 5 ดาว
- ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า,
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
- ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
- ตลาด
- ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
ที่อยูอ่ าศัย
- ที่อยูอ่ าศัย สาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
- ที่อยูอ่ าศัย สาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- โรงเรียนอนุบาล 5 แห่ง
- Tram Depot 1 แห่ง
- ศูนย์หรือสถานีอนามัย 1 แห่ง
- โรงพยาบาล 1 แห่ง
- สถาบันราชการและรัฐวิสาหกิจ กรมศุลกากรเดิม
- สานักงานเขตคลองเตย 1 แห่ง
- สถานีตารวจนครบาลท่าเรือเดิม
- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
- ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ 6 แห่ง
- สถานีไฟฟ้าย่อย 1 แห่ง
- พิพิธภัณฑ์อยู่รว่ มกับสวนสาธารณะระดับย่าน
- ศูนย์วฒ
ั นธรรมอยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับเมือง
- Extra Openspace / ที่จอดรถ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
- สวนสาธารณะระดับชุมชน 16 แห่ง
- สวนสาธารณะระดับย่าน 3 แห่ง
- สวนสาธารณะระดับเมือง 1 แห่ง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ Node
สัดส่วน (ร้อยละ)

NODE 3

NODE 4

NODE 5

NODE 6

ศูนย์กลางการขนส่ง

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
เพื่อการท่องเที่ยวและ
บันเทิง

ศูนย์กลางนันทนาการ
และการกีฬา

ศูนย์กลางที่อยู่อาศัย
ชุมชน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

NODE 2

ศูนย์กลางราชการ และ
บริการสาธารณะ

ลาดับ
ที่

NODE 1

ศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางการเงิน

ตาราง 5.3.4 - 1 วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ดนิ ทีเ่ หมาะสม สัมพันธ์กับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวมขนาด
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
22,037

22,037
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)

48,000
6,000
18,000
4,000

6,000
18,000
4,000

36,000
108,000

8,000

16,000

8,000
3,750

25,000
1,600

25,000
1,600

48,000
48,000
144,000

1,600
6,400

16,000
7,500

8,000
3,750

32,000
15,000

104,000
50,000

104,000

208,000
100,000

1,600

1,600

8,000
6,400
8,000
48,000
84,199
32,000

8,000
48,000
84,199
32,000
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)

8,000

7,135
1,500
12,469
8,000

69,790

69,790

32,287
72,000

72,000

287,677
16.08

374,480
20.94

3,000

1,500

3,000

1,500

1,500

8,000
16,000
69,790

69,790

32,287

129,148

64,574

144,000
469,748
26.26

191,424
10.70

72,000
168,577
9.43

หมายเหตุ คิดเฉพาะพื้นที่ส่วนที่อยู่ในระยะการเข้าถึงของแต่ละ Node

296,790
16.59

7,135
12,000
12,469
24,000
16,000
279,160
258,296
216,000
144,000
1,788,696
100.00

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

26.42
8.69
28.64
36.25
100.00
16.08

76,000
25,000
82,390
104,287
287,677

5.88

4,000
1.07
11,750
3.14
264,693 70.68
72,000 19.23
374,480 100.00
20.94

22,037

NODE 2
ศูนย์กลางราชการ
และบริการสาธารณะ
พื้นที่ดิน สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

28.64
ภาพท

NODE 1

8.69

26.42

5.88

3.14

ศูนย์กลางการขนส่ง

47.04
NODE 3

ภาพท

14.83

18.98

NODE 3

19.15

NODE 1
ภาพที่ 5.3.4 - 1 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node

ศูนย์กลางราชการ
และบริการสาธารณะ

70.68

NODE 2

19.23

1.07

NODE 4

NODE 4

48.52

ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
เพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง

27.22

24.26

NODE 5

NODE 5

4.07

32.78

ศูนย์กลางนันทนาการและ
การกีฬา

58.15

5.00

NODE 6
54.33

ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน

5.80

33.73

6.14

NODE 4
NODE 5
NODE 6
ศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางนันทนาการ ศูนย์กลางที่อยู่อาศัย รวมขนาด
ศูนย์กลางการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง
และการกีฬา
ชุมชน
พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
พื้นที่ดิน สัดส่วน
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ดิน สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
22,037
ตาแหน่งที่ตั้งตามผังแม่บทโครงการ (Model 1)
32,000
18.98
144,000
48.52
256,000
23,500
5.00 11,750
6.14
47,000
25,000
14.83
154,000
32.78 104,000
54.33
308,000
79,290
47.04
80,790
27.22
19,100
4.07 11,100
5.80
537,363
32,287
19.15
72,000
24.26
273,148
58.15 64,574
33.73
618,296
168,577 100.00
296,790
100.00 469,748 100.00 191,424 100.00 1,788,696
9.43
16.59
26.26
10.70
100.00

NODE 3

หมายเหตุ คิดเฉพาะพื้นที่ส่วนที่อยู่ในระยะการเข้าถึงของแต่ละ Node
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ Node
สัดส่วน (ร้อยละ)

ศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางการเงิน

36.25

1
2
3
4
5
6
7
8

ลาดับ
ที่

NODE 1
ศูนย์กลางธุรกิจ และ
ศูนย์กลางการเงิน
พื้นที่ดิน สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

ตาราง 5.3.4 - 2 สรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node

431

431
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จากตาราง 5.3.4-2 และภาพที่ 5.3.4-1 ภาพรวมองค์ ป ระกอบและสั ด ส่ ว นการใช้
ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node เมื่อคิดเฉพาะพื้นที่ส่วนที่อยู่ในระยะการเข้าถึงของแต่ละ Node
ส่งผลต่อการเป็นศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรอง รวมถึงบทบาทของพื้นที่โครงการ โดยมีขนาดพื้น
ที่ดินของ Node มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ บริเวณ Node 5 ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา มาก
ที่สุด ร้อยละ 26.26 รองลงมา คือ บริเวณ Node 2 ศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ ร้อยละ
20.94 และ Node 4 ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง ร้อยละ 16.59 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node มีขนาด
พื้นที่ดินมากที่สุด 3 ลาดับแรก ซึ่งแตกต่างกันตามบทบาทในแต่ละบริเวณ ดังนี้
Node 1 ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และศู น ย์ ก ลางการเงิ น ประกอบด้ ว ย ศู น ย์ ก ลางด้ า น
นันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 36.25, สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ 28.64 และศูนย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ 26.42 ตามลาดับ
Node 2 ศู น ย์ ก ลางราชการ และบริ ก ารสาธารณะ ประกอบด้ ว ย สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ร้อยละ 70.68, ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 19.23 และพื้นที่นอก
เขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5.88 ตามลาดับ
Node 3 ศูนย์กลางการขนส่ง ประกอบด้วย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ
47.04, ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 19.05 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน ร้อยละ 18.98 ตามลาดับ
Node 4 ศู น ย์ ก ลางพาณิ ชยกรรมเพื่อ การท่อ งเที่ย วและบัน เทิง ประกอบด้ ว ย ศู นย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ 48.52, สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร้อยละ 27.22
และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา ร้อยละ 24.26 ตามลาดับ
Node 5 ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา ประกอบด้วย ศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา ร้อยละ 58.15, ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 32.78 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ร้อยละ
5.00 ตามลาดับ
Node 6 ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 54.33, ศูนย์กลาง
ด้านนันทนาการและการกี ฬา ร้อยละ 33.73, และศูนย์พาณิชยกรรมระดั บ ชุมชน ร้อยละ 6.14
ตามลาดับ
โดยตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จะสัมพันธ์กับลาดับการเข้าถึงจาก
ศู น ย์ ก ลางของแต่ ล ะ Node แตกต่ า งกั น ตามบทบาท และสั ม พั น ธ์ กั บ การเข้ า ถึ ง ของแต่ ล ะกลุ่ ม
ประชากร ดังแสดงในหัวข้อถัดไป
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5.3.5 วิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จากศูนย์กลาง
Node
เป็นการวิเคราะห์ลาดับการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จากศูนย์กลาง
Node สัมพันธ์กับการเข้าถึงของแต่ละกลุ่มประชากร ส่งผลให้กิจกรรมรอบศูนย์กลาง Node ลาดับ
แรกเป็นกิจกรรมประเภทสาธารณะ เน้นรองรับกลุ่มประชากรภายนอกพื้นที่โครงการเป็นหลัก ซึ่ง
แตกต่างกันตามบทบาทของแต่ละ Node โดยกาหนดให้องค์ประกอบที่มีสัดส่วนมากที่สุดสามารถ
เข้าถึงได้เป็นลาดับแรก
ลาดับถัดมา เป็นกิจกรรมกึ่งสาธารณะ รองรับการให้บริการกลุ่มประชากรทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งแตกต่างกันตามบทบาทของแต่ละ Node โดยกาหนดให้องค์ประกอบที่มี
สัดส่วนรองลงมาสามารถเข้าถึงได้เป็นลาดับที่ 2 ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละ Node
ลาดับสุดท้าย รองรับกลุ่มประชากรภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ซึ่งกลุ่ม
ประชากรภายนอกพื้นที่โครงการไม่จาเป็นต้องเข้าถึง ดังแสดงในภาพที่ 5.3.5-1
โดยขนาดแผนภูมิวงกลม แสดงขนาดพื้นที่รวมของแต่ละ Node ซึ่งมีขนาดเล็กใหญ่
แตกต่างกัน สัมพันธ์กับการเป็นศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรองในแต่ละบริเวณ จากผังดังกล่าว
นาไปสู่การกาหนด Zoning การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามลาดับการเข้าถึงและตามความต้องการขนาด
พื้นที่ดนิ ของแต่ละ Node ต่อไป

ภาพที่ 5.3.5 - 1 ผังแสดงลาดับการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จากศูนย์กลาง Node
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5.3.6 วิเคราะห์ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (Zoning) สัมพันธ์
กับความต้องการขนาดพื้นที่ดินและลาดับการเข้าถึง
เป็นการลงรายละเอียด Zoning ตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตาม
ความต้องการขนาดพื้นที่ดินของแต่ละ Node ดังแสดงในตาราง 5.3.4-1 และมีลาดับการเข้าถึง ดัง
แสดงในภาพที่ 5.3.5-1
กาหนดให้ลาดับการเข้าถึงสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะทางราง
Tramway ในระยะ 100 เมตร, 200 เมตร และ 400 เมตร ตามลาดับความสาคัญของการใช้ประโยชน์
ที่ดินในแต่ละ Node ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้า เพื่อลดการใช้รถส่วนบุคคล
ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงพิ จารณาควบคู่กับการเข้าถึงด้วย Bus Transit และการลดการซ้อนทับ
กับเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ดังแสดงในภาพที่ 5.3.6-1 นาไปสู่ Zoning ตาแหน่งที่ตั้งการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่เหมาะสมของ Model 2 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.6-2

ภาพที่ 5.3.6 - 1 ผังแสดงการเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะทางราง Tramway ในระยะ 100 เมตร, 200 เมตร และ
400 เมตร

ภาพที่ 5.3.6 - 2 ผังแสดง Zoning การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามแนวคิดของ Model 2
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จากภาพที่ 5.3.6-2 ผังแสดง Zoning การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ตามแนวคิดของ
Model 2 สัมพันธ์กับบทบาทของแต่ละ Node ซึ่งมีความต้องการขนาดพื้นที่ดิน และมีลาดับการ
เข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท จากบริการระบบขนส่งสาธารณะทางราง Tramway
แตกต่างกัน
บริ เ วณ Node 1 ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และศู น ย์ ก ลางการเงิ น สามารถเข้ า ถึ ง ศู น ย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านเป็นลาดับแรก ซึ่งประกอบด้วยสานักงานและบริษัท, ธนาคาร
และสถาบันการเงิน ควบคู่กับการบริการพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ สวนสาธารณะระดับย่าน เป็นการช่วย
ลดความหนาแน่นจากการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง ทาหน้าที่เป็น Buffer ให้กับที่อยู่อาศัย และ
เป็นการส่งเสริมระบบนิเวศริมคลอง
บริเวณ Node 2 ศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ สามารถเข้าถึงหน่วยงาน
ราชการ ได้แก่ สานักงานเขตคลองเตย อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร
รวมทั้ ง บริ ก ารสาธารณะ ได้ แ ก่ โรงพยาบาล สถานี ดั บ เพลิ ง สถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ย โรงเรี ย นอนุ บ าล
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะระดับย่าน ซึ่งมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ
ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการได้อย่างครอบคลุม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี Extra Openspace / ที่จอดรถ รองรับกลุ่มประชากรซึ่งเข้ามาภายใน
พื้นที่โครงการ โดยสามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางไปยัง Tramway ได้ที่บริเวณนี้
บริเวณ Node 3 ศูนย์กลางการขนส่ง สามารถเข้าถึง Tram Depot รวมทั้งมีพื้นที่ Extra
Openspace ทาหน้าที่เป็นลานจอดรถ ซึ่งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากทั้งทางน้า ทาง
ถนน และทางราง พื้นที่ดังกล่าวยังทาหน้า ที่เป็น Buffer ระหว่างพื้นที่โครงการกับคลังน้ามันบริเวณ
ข้ า งเคี ย ง นอกจากนี้ ยั ง สามารถเข้ า ถึ ง ศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ เมื อ งและระดั บ ย่ า น และมี
สวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งทาหน้าที่เป็น Buffer กั้นบริเวณเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟวิ่ง
ผ่าน
บริเวณ Node 4 ศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง สามารถเข้าถึง
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านเป็นลาดับแรก ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางพื้นที่โครงการ ริม
แม่น้าเจ้าพระยา สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง Tramway ไปยังท่าเรือท่องเที่ยวและเรือด่วน
เจ้าพระยาได้ และมีสวนสาธารณะระดับเมือง พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ทาหน้าที่เป็นพื้นที่
สาธารณะริมน้า ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพของพื้นที่โครงการ
บริเวณ Node 5 ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา สามารถเข้าถึงสวนสาธารณะระดับ
เมือง และศูนย์วัฒนธรรม ได้เป็นลาดับแรก โดยตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โครงการ ทาหน้าที่เป็น Buffer กั้น
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ออกจากพื้นที่ส่วนขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ ส่งผล
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ให้พื้นที่ ทั้ ง 2 ส่ วนหลั กดังกล่ าวสามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าได้อย่างปลอดภั ย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในเมือง
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยอีกแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย สาหรับกลุ่ม
ประชากรในชุมชน และที่อยู่อาศัย สาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน สามารถเข้าถึงได้จาก Bus
Transit เป็นหลัก และมี Extra Openspace ทาหน้าที่เป็น Buffer กั้นระหว่างที่อยู่อาศัยกับเส้นทาง
ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรางรถไฟตลอดแนว ซึ่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง หมดถู ก ล้ อ มรอบไปด้ ว ยศู น ย์ ก ลางด้ า น
นันทนาการและการกีฬา ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย และสามารถ
เข้าถึงศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนได้สะดวก
บริ เ วณ Node 6 ศู น ย์ ก ลางที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชน ซึ่ ง เน้ น รองรั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ กลุ่ม
ประชากรในชุมชนเป็นหลัก เป็นบริเวณซึ่งกลุ่มประชากรภายนอกไม่จาเป็นต้องเข้าถึง เน้นรองรับ
ให้บริการสาหรับกลุ่มประชากรในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน โรงเรียน
อนุบาล ศูนย์หรือสถานีอนามัย ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ และสวนสาธารณะระดับชุมชน
ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเน้นรองรับศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา
สัดส่วนมากที่สุด มีพื้นที่สีเขียวหลายระดับ กระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ แสดงถึง การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Green Port ประกอบกับการ
พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ เมื อ งและระดั บ ย่ า นแบบความหนาแน่ น สู ง ซึ่ ง
กาหนดให้ก่อสร้างได้สูงสุดตามข้อกาหนด FAR ตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชับ ตามแนวคิด Smart
Growth ควบคู่กับการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึง ศูนย์กลางนันทนาการและการ
กีฬาแบบหนาแน่นน้อย สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เป็นการแบ่ง
เบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง สามารถเข้าถึงแหล่งงานพาณิชยกรรมได้จากการอยู่
อาศัยภายในพื้นที่ทั้ง 2 เขต มีความสมดุล ระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย ตามแนวคิด
Job-Housing balance
ในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ได้อย่าง
ปลอดภัย จากการแยกระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคนออกจากระบบขนส่งสินค้า
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5.3.7 วิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ที่เหมาะสม Model 2
1) วิเคราะห์ FAR (Floor Area Ratio)
เป็นการวิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบ FAR (Floor Area
Ratio) ของ Model 2 จ าแนกรายแปลง ตามเกณฑ์ ค วามหนาแน่ น FAR (Floor Area Ratio) ที่
เหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 5.3.7-1

ภาพที่ 5.3.7 - 1 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 ตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)

ที่เหมาะสม
จากภาพ 5.3.7-1 พื้นที่โครงการประกอบด้วยความหนาแน่น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับความ
หนาแน่นน้อย (FAR 0-3) สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ศูนย์
พาณิชยกรรมระดับชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมคิดเป็นร้อยละ 81.71 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
ระดับความหนาแน่นมาก (FAR 7) สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่าน และที่อยู่อาศัย รวมคิดเป็นร้อยละ 18.29 ของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 จึง
จาแนกเกณฑ์ FAR สัมพันธ์กับค่า FAR ปัจจุบันและตามแนวคิด Model 2 แบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่
น้อยกว่า 0.5, 0.5-1, 1-1.5, 1.5-2, 3 และ 7 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 5.3.7-2 และตาราง
5.3.7-1 รวมถึงเปรียบเทียบกับ FAR ปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.7-3
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ภาพที่ 5.3.7 - 2 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบ FAR (Floor Area Ratio)
เปรียบเทียบความหนาแน่น FAR การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 และ Model 2
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2

60.00
51.49
50.00
40.00

36.29

38.99

30.00

23.88
20.00

19.36

20.00
10.00

3.76

3.09 1.60

1.54

0.00

น้อยกว่า 0.5

0.5-1.0

1.0-1.5

1.5-2.0

มากกว่า 2.0

ภาพที่ 5.3.7 - 3 เปรียบเทียบความหนาแน่น FAR การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 และ Model 2
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1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

0.5-1
พื้นที่
(ตร.ม.)
1,017,781
16,000
47,000
87,604

%

1-1.5
1.5-2.0
3
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
%
%
%
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
22,037 80.0
90,599 16.7 48,000 8.9 32,000 5.9
พื้นที่
(ตร.ม.)

7
%

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
100.0
- 1,017,781
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
27,559
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
179,618
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
6.3
240,000 93.8
256,000
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
100.0
47,000
ที่อยู่อาศัย
308,000 100.0
308,000
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
16.2
542,217
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย, Extra Openspace/ที่จอดรถ)
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
618,296 100.0
618,296
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด
1,087,450 36.29 1,168,385 38.99 112,636 3.76 48,000 1.60 32,000 1.07 548,000 18.29 2,996,471

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

น้อยกว่า 0.5
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
5,522 20.0
179,618 100.0
284,014 52.4

ตาราง 5.3.7 - 1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปรียบเทียบตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)

100.0
100.0

สัดส่วน
รวม
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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จากตาราง 5.3.7-1 และภาพที่ 5.3.7-3 ภาพรวม FAR ของ Model 2 มีการกระจายตัว
อยู่ในช่วง FAR ไม่เกิน 2.0 ใกล้เคียงกับปัจจุบันปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 80.64 และเพิ่มความหนาแน่น
ในช่วงมากกว่า 2.0 คิดเป็นร้อยละ 19.36 สัมพันธ์กับข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ Model 2 กั บ ปั จ จุ บั น ปี 2563 มี ก ารเปลี่ ย นแปลง FAR ช่ ว ง
มากกว่า 2.0 เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 17.82 เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่าน และที่อยู่อาศัย โดยกาหนดให้มี FAR 7 : 1 สูงสุดตามข้อกาหนดร่างกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และรองลงมา คือ สานักงานเขต กาหนดให้มี FAR 3
รองลงมา FAR ช่วงน้อยกว่า 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.29 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา รวมถึง Extra Openspace / ที่จอดรถ รองรับ
การให้บริการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขต
พระโขนง นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ เ วณพื้ น ที่ น อกเขตรั้ ว ศุ ล กากรที่ กทท.ใช้ ป ระโยชน์ ศู น ย์ ก ลางด้ า น
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซึ่งต้องการพื้นที่รองรับกิจกรรมแบบหนาแน่นน้อย
ส่วน FAR ในช่วง 1.0-1.5 มีสัดส่วนลดลงจากปัจจุบันมากที่สุด ร้อยละ 20.12 เกิดจาก
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยไปเป็นอาคารสูง และการปรับลดสัดส่วนศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
ชุมชน รวมถึงการปรับลดความหนาแน่นของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัด และ FAR ช่วง 1.5-2.0 ลดลงร้อยละ 1.49
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2) วิเคราะห์ OSP (Open Space Percentage)
เป็นการวิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบ OSP (Open Space
Percentage) ของ Model 2 จาแนกรายแปลง ดังแสดงในภาพที่ 5.3.7-4 และตาราง 5.3.7-2 และ
เปรียบเทียบกับปัจจุบันปี 2563 ดังแสดงในภาพที่ 5.3.7-5

ภาพที่ 5.3.7 - 4 ผังแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปรียบเทียบ OSP (Open Space Percentage)

จากภาพที่ 5.3.7-4 แสดงแนวคิดการกาหนดสัดส่วนพื้นที่ว่างของ Model 2 สัมพันธ์กับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดิ น โดยกาหนดพื้นที่ว่ า งของที่ อยู่ อาศัย และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ร้อยละ 50 และพื้นที่อาคารคลุมดินร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ลดความ
แออัด เป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะระหว่างอาคาร รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ เน้นรองรับให้บริการได้สะดวก ไม่แออัด ส่งผลให้มี OSP แต่ละแปลงอยู่ในช่วง 40%-60%
ศู น ย์ ก ลางด้ า นนั น ทนาการและการกี ฬ า รวมถึ ง Extra Openspace / ที่ จ อดรถ
กาหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ว่างมากที่สุด คือ มี OSP แต่ละแปลงอยู่ในช่วง มากกว่า 80%
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ มี OSP อยู่ในช่วง 20%-40% เนื่องจากการ
ปรับลดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถรองรับการขนส่ง
สินค้าทางน้าได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน ทาให้มีการใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
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1
2
3
4
5
6
7

ลาดับ
ที่

พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา ,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย, Extra Openspace/ที่จอดรถ)
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6,400

0.21

น้อยกว่า 20%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
6,400 1.2

1,024,916 34.20

20%-40%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
1,017,781 100.0
7,135
1.3

771,469 25.75

40%-60%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
256,000 100.0
47,000 100.0
308,000 100.0
160,469 29.6

274,193

9.15

60%-80%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
5,522 20.0
179,618 100.0
89,053 16.4

1,017,781
27,559
179,618
256,000
47,000
308,000
542,217

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

618,296 100.0
618,296
919,493 30.69 2,996,471

มากกว่า 80%
พื้นที่
%
(ตร.ม.)
22,037 80.0
279,160 51.5

100
100

100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วนรวม
(%)

ตาราง 5.3.7 - 2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2 จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรียบเทียบตามเกณฑ์ OSP (Open Space Percentage)
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เปรียบเทียบ OSP (Open Space Percentage) การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 และ Model 2
60.00

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2

51.08
50.00
40.00

34.20
30.69

30.00

25.75
22.50
17.31

20.00

9.15

10.00

9.11

0.00 0.21
0.00

น้อยกว่า 20%
โครงการ

20%-40%

40%-60%

60%-80%

มากกว่า 80%

ภาพที่ 5.3.7 - 5 เปรียบเทียบ OSP (Open Space Percentage) การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปี 2563 และ Model 2

จากตาราง 5.3.7-2 และภาพที่ 5.3.7-5 ภาพรวม OSP ของ Model 2 มีสัดส่วนมาก
ที่สุด OSP อยู่ในช่วง 20%-40% ร้อยละ 34.20 รองลงมา OSP อยู่ในช่วงมากกว่า 80% ร้อยละ
30.69, ช่ ว ง 40%-60% ร้ อ ยละ 25.75, ช่ ว ง 60%-80% ร้ อ ยละ 9.15 และช่ ว งน้ อ ยกว่ า 20%
ร้อยละ 0.21 ตามลาดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ Model 2 กั บ ปั จ จุ บั น ปี 2563 มี ก ารเปลี่ ย นแปลง OSP ช่ ว ง
มากกว่า 80% เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 21.58 เป็นการเพิ่มพื้นที่ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการ
กีฬา รวมถึง Extra Openspace สาหรับรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
มากกว่าปัจจุบัน และเป็นการลดความหนาแน่นของพื้นที่โครงการในภาพรวม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามแนวคิด Green Port ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย จากการล้อมรอบที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมากด้วยพื้นที่สาธารณะสีเขียว
รองลงมา OSP ช่ ว ง 20%-40% เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11.70 อยู่ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ใ นเขตรั้ ว
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางน้าของพื้นที่โ ครงการ จาก
การปรับลดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมี OSP ช่วงน้อยกว่า 20% เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21
ส่วน OSP ในช่วง 40%-60% มีสัดส่วนลดลงจากปัจจุบันมากที่สุด ร้อยละ 25.34 ซึ่ง
กาหนดสัดส่วนที่ว่างร้อยละ 50 และสัมพันธ์กับการพัฒนาแบบหนาแน่นสูง ได้แก่ ศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่าน ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รองลงมา คือ OSP ในช่วง 60%-80% ลดลงร้อยละ 8.16
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5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมือง Model 1
และ Model 2
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้าง
เมือง บริเวณท่ าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1)
เปรียบเที ยบกับองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือ
รูปแบบใหม่ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง (Model 2) จาแนกประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
ใน 5 ประเด็นหลัก รายละเอียดดังนี้
5.4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่
ใช้สอย Model 1 และ Model 2
เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ
รวมถึงเปรียบเที ยบสั ดส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากกการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในพื้นที่โครงการของ Model 1 กับ Model 2
1) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ
Model 1 กับ Model 2

50
40
30
20

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และ Model 2
49.01
42.57
40.88
6.24
0.96

35.37

10
0

M1
ขนส่งทางน้า

5.99
0.92

33.97

20.63

29.69
29.69

27.74
10.11

1.57
8.54
M2
M1
M2
ขนส่งทางน้า พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม

4.16
12.14

18.10

11.44

10.28

M1
ชุมชนเมือง

M2
ชุมชนเมือง

ภาพที่ 5.4.1 - 1 ผังและแผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และ Model 2 จาแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดของงานวิจัย

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง,
ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา,
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย, Extra Openspace / ที่จอดรถ)
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับ
ที่

11.44
12.14

329,271
349,206

2,969,153
426,293

6,253,416
6,253,416

738,798
31,083
64,847
834,728

4.16
102,404
27.74 3,497,850
100.00 10,585,994

29.69
0.00
29.69

854,499
854,499

119,721
798,198
2,877,655

35.37
0.96
6.24
42.57

1,017,781
27,559
179,618
1,224,958

308,000
542,217

256,000
47,000
303,000

10.28
18.10

8.54
1.57
10.11

0.97
618,296 20.63
33.05 1,468,513 49.01
100.00 2,996,471 100.00

28.05
4.03

59.07
0.00
59.07

33.97
0.92
5.99
40.88

42.31
7.11

33.13
0.46
33.59

14.50
0.61
1.27
16.38

30,915
0.61
2,549,537 50.03
5,095,765 100.00

2,156,000
362,622

1,688,000
23,500
1,711,500

738,798
31,083
64,847
834,728

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

6.98 1,017,781
0.29
27,559
0.61
179,618
7.88 1,224,958

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
พื้นที่ดิน สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)
(ตร.ม.)
(%)

+16.64
+22.37

-0.71
+6.44

-19.97
+1.57
-18.40

0.00
0.00
0.00
0.00

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
พื้นที่ดินจากปัจจุบัน
(%)

ตาราง 5.4.1 - 1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยของพื้นที่โครงการ Model 1 และ Model 2
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แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย Model 1 และ Model 2
7,000,000

6,253,416

6,000,000
5,000,000

4,000,000

2,969,153
2,156,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

738,798
738,798

1,688,000
31,083
31,083

64,847
64,847

-23,500

362,622
426,293

30,915
102,404

-

พื้นที่ใช้สอย Model 1
พื้นที่ใช้สอย Model 2

ภาพที่ 5.4.1 - 2 แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่ใช้สอย Model 1 และ Model 2

จากภาพที่ 5.4.1-1 ภาพที่ 5.4.1-2 และตาราง 5.4.1-1 กาหนดให้
1 และ
พื้นทีModel
่ใช้สอย Model
1
Model 2 มี พื้ น ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยส่ ว นขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าและโลจิ ส ติ ก ส์ เ ท่พื้นาทีกั่ใช้นสอยดั งModel
นั้ น เมื2่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมและพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง จะเห็น
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยภาพรวมของ Model 1 สามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่า
พื้นที่ใช้สอย Model 1
Model 2 ถึง 5,490,229 ตร.ม. แสดงถึงเน้นการพัฒนาแบบความหนาแน่นสูง ซึ่ง Model
1 มีModel
สัดส่ว2น
พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมใกล้เคียงกับพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่านเป็นหลัก สังเกตจากมีสัดส่วนพื้นที่ดินมากที่สุดร้อยละ 29.69 และมีพื้นที่ใช้สอยพาณิช
สอย Model 1
ยกรรมระดับเมืองและระดับย่านมากที่สุด ร้อยละ 59.07 ของพื้นที่ใช้สอย Model 1พื้นทัที่ใ้งช้หมด
พื้นที่ใช้สอย Model 2
สัดส่วนดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเมืองในภาพรวม สามารถดึงดูดการลงทุนและพัฒนา
เป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาค ด้วยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้า
แต่ด้วยการพัฒนาแบบหนาแน่นสูงและรองรับกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามามากขึ้น ส่พืงผลต่
การรองรั
้นที่ใช้สออย
Model 1บ
สอย Modelซึ่ง2มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของพืพื้น้นทีที่ใ่โช้ครงการ
สัดส่วนน้อยกว่าพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม แสดงถึงมีความสามารถในการรองรับการให้บริการสาธารณะ
ไม่เพียงพอ เป็นการเพิ่มภาระให้เขตคลองเตยและเขตพระโขนงในอนาคต
พื้นที่ใช้สอย Model 1
พื้นที่ใช้สอย Model 2

พื้นที่ใช้สอย Model 1
พื้นที่ใช้สอย Model 2
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ในขณะที่ Model 2 เน้นพัฒนาให้มีความสมดุลตามแนวคิด Job Housing Balance
โดยสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับจานวนประชากร
เป้าหมายในอนาคต มีการรองรับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและ
การกีฬา สัมพันธ์กับความต้องการของจานวนประชากรเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด จึงมี
สัดส่วนพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง ร้อยละ 49.01 มากกว่าพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
สัดส่วนดังกล่าวส่งผลดีต่อการบริหารจัดการเมืองอย่างสมดุลแบบเมืองกระชับ โดย
สามารถเข้าถึงแหล่งงานพาณิชยกรรมได้ จากการอยู่อาศัยในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ส่งผลต่อ
การลดความแออัดของการจราจรของพื้นที่เมืองในภาพรวม รวมถึงมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา รองรับอย่างเพียงพอ ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ เป็นการ
พัฒนาซึ่งพื้นที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระให้ ทั้งสองเขต แต่เมื่อเปรียบเทียบด้าน
เศรษฐกิจเมือง สามารถรองรับการลงทุนและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจน้อยกว่า Model 1 จากการมี
สัดส่วนพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมเพียง 10.11 และมีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า Model 1 ถึง 4,541,916
ตร.ม. แสดงถึงขัดแย้งกับข้อกาหนดร่างกฎกระทรวงให้ใช้บัง คับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กาหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อ
รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชน
โดยทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1 และ Model 2 มี
สัดส่วนศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาเพิ่มขึ้นจาก Model 1 มากที่สุดร้อยละ 16.64 โดย
ให้บริการทั้งสวนสาธารณะระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง สัมพันธ์กับแนวคิด Green Port
เป็นการลดความแออัดของพื้นที่เมืองในภาพรวม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ควบคู่กับการ
ทาหน้าที่เป็น Buffer ระหว่างพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ทาหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่โครงการ
โดยนับเป็นส่วนสนับสนุนการเข้ามาใช้งานพืน้ ที่พาณิชยกรรมของโครงการ
รองลงมา คือ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นจาก Model 1 ร้อยละ 6.44 มี
Extra Openspace /ที่จอดรถ สัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 9.32 ของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่
เปิดโล่ง เพิ่มเติมจาก Model 1 ส่งเสริมให้มีคุณภาพการใช้งานพื้นที่ เพิ่มขึ้น ควบคู่กับรองรับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
ศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ ชุ ม ชน เพิ่ ม ขึ้ น จาก Model 1 น้ อ ยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 1.57 โดย
Model 1 ไม่มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน แสดงถึงบทบาทของพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมแตกต่างกัน
สาหรับ Model 2 ให้ความสาคัญกับการรองรับกิจกรรมพาณิชยกรรมสาหรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยภายใน
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พื้นที่โครงการ ควบคู่กับการทาหน้าที่เป็นแหล่งงานพาณิชยกรรม ในขณะที่ Model 1 ย้ายศูนย์พาณิช
ยกรรมระดับชุมชนออกทั้งหมด ส่งผลต่อการปรับวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย
ส่วนศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินลดลงจาก
Model 1 มากที่สุด ร้อยละ 19.97 พื้นที่ใช้สอยลดลง 4,565,416 ตร.ม. รองลงมา คือ ที่อยู่อาศัย มี
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลดลงจาก Model 1 ร้อยละ 0.71 พื้นที่ใช้สอยลดลง 813,153 ตร.ม.
เพื่อให้เกิดความสมดุลตามแนวคิด Job Housing Balance ระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่
อาศัย
การเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยดังกล่าว จะต้องพิจารณา
ประกอบกับความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง FAR (Floor Area Ratio) และ OSP (Open
Space Percentage) เพื่อให้เห็นภาพรวมความสามารถในการรองรับ พื้นที่ใช้สอยของพื้นที่โครงการ
และสภาพแวดล้อมของแต่ละ Model สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทต่อไป
2) เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
เป็นการสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จาแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวคิดงานวิจัย จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ
ตามแนวคิด Model 1 เปรียบเทียบกับตามแนวคิด Model 2 ดังแสดงในตาราง 5.4.1-2 และภาพที่
5.4.1-3
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ตาราง 5.4.1 - 2 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
Model 1 กับ Model 2
ลาดับ
ที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1
พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
1.1 พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.2 พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.3 ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
2.1 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3
พื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
3.1 ที่อยู่อาศัย
3.2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.3 ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวมพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด

Model 1
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

Model 2
พื้นที่ดิน
สัดส่วน
(ตร.ม.)
(%)

1,017,781
27,559
2,361,781
3,407,121

4.82
0.13
11.19
16.14

1,017,781
27,559
2,361,781
3,407,121

4.79
0.13
11.13
16.05

0.00
0.00
0.00
0.00

2,339,985
808,561
3,148,546

11.08
3.83
14.91

1,741,486
855,561
2,597,047

8.20
4.03
12.23

-2.82
+0.22
-2.60

11,116,882 52.66 11,095,611
1,675,109
7.93 1,868,120
1,763,964
8.36 2,262,539
14,555,955 68.95 15,226,270
21,111,622 100.00 21,230,438

52.26
8.80
10.66
71.72
100.00

-0.10
+0.91
+2.35
+3.16

การ
เปลี่ยนแปลง
สัดส่วน (%)

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 1 กับ Model 2
52.66
52.26

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

4.79
4.82

0.130.13

11.13 11.08
11.19
8.20

4.03
3.83

8.80
7.93

8.3610.66

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2

ภาพที่ 5.4.1 - 3 แผนภูมเิ ปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง Model 1 กับ
Model 2
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จากตาราง 5.4.1-2 และภาพที่ 5.4.1-3 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในพื้นที่โครงการตามแนวคิด Model 2 ส่งผลให้ภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีสัดส่วน
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาเพิ่มขึ้นจาก Model 1 มากที่สุด ร้อยละ 2.35 รองลงมา คือ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 และศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.22 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวส่งผลต่อการรองรับการให้บริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เป็น
การแบ่งเบาภาระของเขต แต่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
โดยยังคงมีบทบาทหลักเป็นที่อยู่อาศัย สังเกตจากมีสัดส่วนที่อยู่อาศัยมากที่สุดและมีสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ใกล้เคียงกันทั้ง 2 Model
5.4.2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และ
Model 2
เป็นการเปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ Model 1 และ Model 2
ตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ที่เหมาะสม และ OSP (Open Space Percentage)
1) เปรียบเทียบ FAR (Floor Area Ratio) ของ Model 1 และ Model 2

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

81.71
68.67

5.50 -

18.29
15.22

1.46 -

9.15 -

Model 1
Model 2

ภาพที่ 5.4.2 - 1 ผังและแผนภูมิแสดงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และ Model 2 เปรียบเทียบตาม
เกณฑ์ FAR ที่เหมาะสม
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จากภาพที่ 5.4.2-1 ช่วงเกณฑ์ FAR ของ Model 1 มีการกระจายตัวอยู่ในทุกช่วงระดับ
โดยอยู่ช่วงระดับความหนาแน่นน้อย (FAR 0-3) มากที่สุด ร้อยละ 68.67 จนถึงระดับความหนาแน่น
เกินข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) ร้อยละ 9.15 แสดงถึงแนวคิดการพัฒนาแบบหนาแน่นสูงและเกิน
ข้อกาหนด FAR สูงสุดตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่โครงการ
กาหนดไม่เกิน 7:1
รู ป แบบการพั ฒ นาดั ง กล่ า วสั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง planned unit development
(PUD) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ block ขนาดใหญ่ที่ขอทาข้อกาหนดเฉพาะใน blocks ย่อย
แตกต่างจากที่กาหนดในผังเมืองรวมได้ ส่งผลให้สามารถรองรับพื้นที่ใช้สอยได้ปริมาณมาก ด้วยการ
เพิ่มระดับความสูงอาคาร ควบคู่กับการเปิดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร เป็นการใช้พื้นที่โครงการได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
ภาพรวมบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงของ Model 1 กระจายตัวอยู่ 3 บริเวณหลัก ได้แก่
บริเวณใจกลางพื้นที่โครงการ บริเวณจุดตัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 และบริเวณ
Smart Community ซึ่งประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่านและที่อยู่อาศัยเป็นหลัก แสดงถึงบทบาทเน้นการเป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน สังเกตจากการมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นมากที่สุด
ช่วงเกณฑ์ FAR ของ Model 2 มีการกระจายตัวอยู่ใน 2 ช่วงระดับ คือ ระดับความ
หนาแน่นน้อย (FAR 0-3) มากที่สุด ร้อยละ 81.71 และระดับความหนาแน่นมาก (FAR 7) ร้อยละ
18.29 ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาสัมพันธ์กับข้อกาหนด FAR สูงสุดตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่โครงการกาหนดไม่เกิน 7:1 เป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้มีทิศทาง
เดียวกับพื้นที่เมืองในภาพรวม ตามระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม
ส่งผลให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมและศักยภาพในการรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินได้น้อยกว่า
Model 1 โดยบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงของ Model 2 กระจายตัวอยู่ 3 บริเวณหลัก ใกล้เคียงกับ
Model 1 ได้แก่ บริเวณใจกลางพื้นที่โครงการ บริเวณจุดตัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4
และบริ เ วณเดี ย วกั บ Smart Community ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทศู น ย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านและที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ล้อมรอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาหนาแน่นน้อย
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของ Model 1 และ Model 2 นอกจากเปรียบเทียบ
เกณฑ์ FAR ต้ อ งพิ จ ารณาประกอบกั บ สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งโดยรอบอาคาร OSP (Open Space
Percentage) ซึ่งจะแสดงถึงสภาพแวดล้อมของ Model และคุณภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
พื้ น ที่ โ ครงการจากการมี พื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง ลดความแออั ด ระหว่ า งอาคาร รวมถึ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พื้ น ที่
สาธารณะ
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2) เปรียบเทียบ OSP (Open Space Percentage) ของ Model 1 และ Model 2

45.00
40.00
35.00
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10.00
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40.66
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30.69
20.64
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9.15
Model 1
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1.13 0.21
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ภาพที่ 5.4.2 - 2 ผังและแผนภูมิแสดง OSP (Open Space Percentage) Model 1 และ Model 2

จากภาพที่ 5.4.2-2 ช่วงเกณฑ์ OSP ของ Model 1 และ Model 2 มีการกระจายตัวอยู่
ในช่วง OSP 20%-40% มากที่สุด ร้อยละ 40.66 และร้อยละ 34.20 ตามลาดับ อยู่ในบริเวณพื้นที่ใน
เขตรั้ ว ศุ ล กากรท่ า เรื อกรุ ง เทพ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการขนส่ง สิน ค้า ทางน้ าของพื้นที่
โครงการ จากการปรับลดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกัน แต่ Model 1 มีการกระจาย OSP
20%-40% อยู่ในบริเวณอื่น ๆ ได้แก่ บริเวณที่มีระดับความหนาแน่นปานกลาง (FAR 3-5.5) และ
ระดับความหนาแน่ น เกิน ข้อ ก าหนด (FAR มากกว่า 10) ส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ พื้นที่ บ ริ เ วณ
ดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารน้อย ทาให้เกิดความแออัด จากการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
หนาแน่นสูง
ช่วงเกณฑ์ OSP มากกว่า 80% ของ Model 2 ปรับเพิ่มขึ้นจาก Model 1 มากที่สุด
ร้อยละ 15.65 เป็นการเพิ่มพื้นที่ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา รวมถึง Extra Openspace
สาหรับรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นการลดความหนาแน่นของพื้นที่
โครงการในภาพรวม และท าหน้ า ที่ เ ป็ น Buffer กั้ น ระหว่ า งพื้ น ที่ ส่ ว นชุ ม ชนเมื อ ง พื้ น ที่ ส่ ว น
พาณิชยกรรม กับพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ทาให้พื้นที่ทั้ง 3 ส่วนสามารถอยู่ร่วมกัน
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ได้อย่างปลอดภัย เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Green Port ในขณะที่ Model 1
กระจายพื้นที่ดังกล่าว อยู่เฉพาะริมแม่น้าเจ้าพระยา สวนใจกลางพื้นที่โครงการ และที่อยู่อาศัยบาง
บริเวณเท่านั้น
ส่ ว น OSP ในช่ ว ง 40%-60% มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น จาก Model 1 ร้ อ ยละ 3.22 ซึ่ ง
Model 2 มีการกาหนดสัดส่วนที่ว่างร้อยละ 50 ส่งผลต่อคุณภาพในการใช้งานพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็นการ
ลดความแออัด สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ส่ ว น OSP ในช่ ว ง 60%-80% มี สั ด ส่ ว นลดลงจาก Model 1 ร้ อ ยละ 11.49 ซึ่ ง
Model 2 อยู่ในบริเวณกรมศุ ลกรเดิม และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเท่านั้น และ
Model 1 กระจายตัวในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
OSP ในช่วงน้อยกว่า 20% มีสัดส่วนลดลงจาก Model 1 ร้อยละ 0.92 ซึ่ง Model 2 อยู่
ในบริ เ วณ Tram Depot เท่ า นั้ น ส่ ว น Model 1 มี ก ารกระจายตั ว อยู่ ใ นบริ เ วณที่ มี ร ะดั บ ความ
หนาแน่นมาก (FAR 5.5-8) และระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) สาหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ส่ง ผลให้บริเวณดังกล่าวมี
คุณภาพในการใช้งานพื้นที่ลดลง มีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารน้อย ทาให้เกิดความแออัด จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบหนาแน่นสูง
สรุปตามแนวทางของ Model 1 บริเวณที่มีการพัฒนาแบบหนาแน่นสูง ส่วนใหญ่มี OSP
มากกว่า 40% ขึ้นไป ส่งให้มีคุณภาพในการใช้งานพื้นที่สูง ลดความแออัด จากการมีพื้นที่ว่างโดยรอบ
อาคารมาก โดยมีเฉพาะบางบริเวณเท่านั้นซึ่งมี OSP น้อยกว่า 40% เมื่อไม่นับรวมพื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ซึ่งมี OSP สัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางน้า จาก
การลดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่ ว น Model 2 บริ เ วณที่ มี ก ารพั ฒ นาแบบหนาแน่ น สู ง มี OSP 50% ทั้ ง หมด และ
ล้อมรอบด้วยศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา และ Extra Openspace ซึ่งมี OSP มากกว่า
80% เมื่อไม่นับรวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ แสดงถึงมีสภาพแวดล้อมในการอยู่
อาศัยดีกว่า Model 1 จากการมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารและพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งมากกว่า
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5.4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบโครงสร้างเมือง จากการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1 และ Model 2

ภาพที่ 5.4.3 - 1 ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทของ Model 1 และ Model 2 สัมพันธ์กับ
ระบบขนส่ง

456
จากภาพที่ 5.4.3-1 กาหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและ
โลจิสติกส์ของ Model 1 และ Model 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่ดินเท่ากันอยู่ในตาแหน่ งเดียวกัน โดยย้าย
ตาแหน่งมาบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่โครงการ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวแยกตัวออกจากพื้นที่ส่วน
ชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม เป็นการลดผลกระทบทางด้านจราจรจากการขนส่งสินค้าเข้า
ออก พื้นที่โครงการ เนื่องจากมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าทางถนนผ่า นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ
และทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ในอนาคต และมีประเด็นเปรียบเทียบสาหรับตาแหน่งที่ตั้ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ ดังนี้
1) ตาแหน่งที่ตั้งศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านสัมพันธ์กับระบบขนส่ง
สาธารณะ
ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 มีตาแหน่งศูนย์พาณิ ชยกรรมระดั บเมื อ งและ
ระดับย่าน สั ม พันธ์กับระบบขนส่ งสาธารณะทางราง Tramway โดยมีศูนย์กลางหลัก 2 บริเวณ
เหมือนกัน ได้แก่ ใจกลางพื้นที่โครงการต่อเนื่องไปยังริมแม่น้าเจ้าพระยา และบริเวณถนนรัชดาภิเษก
ตั ด กั บ ถนนพระรามที่ 4 นอกจากนี้ ยั ง สามารถเข้ า ถึ ง ศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ยกรรม ด้ ว ยระบบขนส่ ง
สาธารณะทางน้า ทางเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึง
ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่โครงการ
ตามแนวคิด Model 1 มีตาแหน่งศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมื องและระดับย่าน เกาะอยู่
โดยรอบ Tramway ตลอดแนว และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณใจกลางพื้นที่โครงการด้วย
Skywalk ส่งผลให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในโครงการได้ทั่วถึงทั้งหมด เป็นการส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ และสะดวกสาหรับบุคคลภายนอกในการเข้าถึงศูนย์กลางพาณิชยกรรม
ตามแนวคิด Model 2 กาหนดให้มีบทบาทแตกต่างกันตามศักยภาพของพื้นที่โครงการ
ในแต่ล ะ Node ส่ งผลให้สั ดส่ วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ Node แตกต่างกัน และเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินผสมผสานแบบเมืองกระชับ ตามแนวคิด Smart Growth มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับ
เมืองและระดับย่านหลัก 2 บริเวณ ได้แก่ ศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน (Node 1) และ
ศู น ย์ ก ลางพาณิ ช ยกรรมเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและบั น เทิ ง (Node 4) แต่ ไ ม่ มี Skywalk เหมื อ นกั บ
Model 1 เนื่องจากมีสัดส่วนพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมแตกต่างกัน สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมด เป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะและสะดวกส าหรั บ
บุคคลภายนอกในการเข้าถึงศูนย์กลางพาณิชยกรรม
2) ตาแหน่งที่ตั้งศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย
ตามแนวคิด Model 1 ไม่มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ ต้องปรับตัวสาหรับรูปแบบพาณิชยกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ตามแนวคิด Model 2 ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน กระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่งที่
อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน และบางส่วนบริเวณศูนย์กลางราชการและบริการสาธารณะ
ซึ่งทาหน้าที่รองรับการให้บริการพาณิชยกรรม และเป็นแหล่งงานสาหรับกลุ่มประชากรของพื้นที่
โครงการ อยู่ในตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
3) ตาแหน่งที่ตั้งที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับการเข้าถึงแหล่งงานและบริการสาธารณะ
ตามแนวคิด Model 1 ที่อยู่อาศัยมีศูนย์กลางหลัก 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Residential
Zone และ Smart Community ซึ่งการให้บริการ Tramway ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และไม่มี
ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (Bus Transit) เชื่อมต่อการเดินทางโดยรอบพื้นที่โครงการเพิม่ เติมจาก
ปัจจุบัน แสดงถึงระบบขนส่ งสาธารณะดังกล่าวเน้ นรองรับกลุ่มประชากรภายนอกมากกว่ า การ
ให้บริการกลุ่มประชากรซึ่งอยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ ส่งผลให้ต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลหาก
ต้องการเดินทางไปยังแหล่งงานหรือใช้บริการสาธารณะของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะเมื่ อเดินทางจาก
บริเวณ Smart Community
ตามแนวคิด Model 2 ที่อยู่อาศัยกระจายตัวอยู่ใน 4 บริเวณหลัก ได้แก่ ศูนย์กลาง
นันทนาการและการกีฬา (Node 5) รองรับจานวนประชากรและครัวเรือนมากที่สุด ทั้งกลุ่มประชากร
ในชุมชนและนอกชุมชน ศูนย์กลางที่อยู่อาศัย ชุมชน (Node 6) รองรับเฉพาะกลุ่มประชากรในชุมชน
ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน (Node 1) และศูนย์กลางการขนส่ง (Node 3) รองรับเฉพาะ
กลุ่มประชากรนอกชุมชน โดยมีการเพิ่มเส้นทาง Bus Transit จาก Model 1 บริเวณถนนอาจณรงค์
เชื่อมต่อรองรับสาหรับกลุ่มประชากรซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ เพื่อลดการใช้รถส่วนบุคคล ให้มี
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงานและบริการสาธารณะ เนื่องจากเป็นบริเวณซึ่ง Tramway ไม่
ครอบคลุมการให้บริการ
4) ตาแหน่งที่ตั้งที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการตาม
เกณฑ์ทฤษฎีเมือง
ตามแนวคิด Model 1 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณ
ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ยกเว้นบริเวณ Smart community
ตามแนวคิด Model 2 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กระจุกตัวอยู่บริเวณศูนย์กลาง
ราชการ และบริ ก ารสาธารณะ (Node 2) ท าให้ มี ค วามสะดวกในการรองรั บ การให้ บ ริ การแบบ
เบ็ดเสร็จ สามารถเข้าถึงได้ด้วย Tramway และ Bus transit ส่วนโรงเรียนอนุบาล ห้องสมุด/ศูนย์การ
เรียนรู้ ศูนย์หรือสถานีอนามัย พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม มีการกระจายตัวสัมพันธ์กับรัศมีการ
ให้บริการตามเกณฑ์ทฤษฎีเมือง
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ส่วนศูนย์กลางการขนส่ง (Node 3) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Tram Depot ตาแหน่งเดียวกับ
Model 1 แต่มีการเพิ่มพื้นที่ Extra Openspace ทาหน้าที่เป็นลานจอดรถ สาหรับรองรับการเปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบการขนส่งจากทั้งทางน้า ทางถนน และทางราง พื้นที่ดังกล่าวยังทาหน้าที่เป็น Buffer
ระหว่างพื้นที่โครงการกับคลังน้ามันบริเวณข้างเคียง
โดยจะต้ อ งเปรี ย บเที ย บความเพี ย งพอ ความครอบคลุ ม และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการแต่ละประเภท สัมพันธ์กับการรองรับจานวนประชากรของ
ทั้ง 2 เขต ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงต่อไป
5) ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ที่ ศู น ย์ ก ลางด้ า นนั น ทนาการและการกี ฬ าสั ม พั น ธ์ กั บ รั ศ มี ก าร
ให้บริการตามเกณฑ์ทฤษฎีเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ
ตามแนวคิด Model 1 มีศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา คือ สวนสาธารณะ
ระดับย่าน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ G Zone และใจกลางพื้นที่โครงการบริเวณ Business Zone ทา
หน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนให้กับศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ตามแนวคิด Model 2 มีศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬาอยู่บริเวณ Node 5 ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะระดั บ เมื อ ง 1 แห่ง ทาหน้าที่เป็น Buffer กั้นพื้นที่ส่วนชุมชนเมื อ ง และพื้นที่ส่ ว น
พาณิชยกรรมออกจากพื้นที่ส่วนขนส่งทางน้าและโลจิสติกส์ ส่งผลให้พื้นที่ทั้ง 2 ส่วนหลักดังกล่าว
สามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้าได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน
เมื อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ส วนสาธารณะระดั บ ย่ า น 3 แห่ ง กระจายตั ว บริ เ วณศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ และ
ศูนย์กลางการเงิน (Node 1) ศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ (Node 2) และศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง (Node 4) ซึ่งเป็นพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยายาวตลอดแนว
ส่งเสริมทัศนียภาพให้กับพื้นที่โครงการ ส่วนสวนสาธารณะระดับชุมชนกระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่ง
ที่อยู่อาศัยทั้ง 4 บริเวณหลัก
6) ตาแหน่งที่ตั้ง Extra Openspace
ตามแนวคิด Model 2 มีการเพิ่มพื้นที่ Extra Openspace ซึ่ งนับเป็นสาธารณูปการ
ประเภทหนึ่ง เป็นพื้นที่ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นในสั ดส่วนที่เหมาะสม ทาหน้าที่
เป็นพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง พื้นที่สีเขียวหรือลานจอดรถระหว่างอาคาร และเป็น Buffer กั้นพื้นที่ที่อยู่
อาศัยตลอดแนวถนนอาจณรงค์ กับเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟผ่านพื้นที่โครงการบริเวณดังกล่าว
ส่งผลต่อการมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย
7) การซ้อนทับกับระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ
ตามแนวคิด Model 1 มีการซ้อนทับกับระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟและทางถนนผ่าน
พื้นที่โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ศูนย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส่งผลต่อความปลอดภัยใน
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การใช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารขยายถนนอาจณรงค์ เป็ น การช่ ว ยลดความแออั ด ของ
การจราจร แต่ไม่ได้ช่วยลดการซ้อนทับกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ นอกจากนี้การ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟผ่านพื้นที่โครงการไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าของ
ท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากเป็นเส้นทางสาหรับขนส่งน้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่น
น้ามันบางจากเท่านั้น
ตามแนวคิด Model 2 การซ้อนทับกับระบบขนส่งสินค้าทางรางรถไฟและทางถนนผ่าน
พื้นที่ โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์ ซึ่ ง เป็นที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย และ
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ มี ก ารใช้ พื้ น ที่ Extra Openspace สวนสาธารณะชุ ม ชน และ
สวนสาธารณะระดับเมือง ทาหน้าที่เป็น Buffer กั้นพื้นที่ดังกล่าวตลอดแนว รวมถึงรูปแบบ Tramway
มีการยกระดับเหนือพื้นดินแตกต่างจาก Model 1 สาหรับบริเวณที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ และการเพิ่ม
Bus Transit ตลอดแนวถนนอาจณรงค์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการแยกระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนคน
ออกจากระบบขนส่งสินค้า ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ได้
อย่างปลอดภัย ควบคู่กับการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าผ่านทางรางรถไฟ เป็นการช่วยลดความ
แออัดของการจราจรผ่านพื้นที่เมืองในภาพรวมได้อีกทางหนึ่ง
5.4.4 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความสามารถในการรองรั บ จ านวนประชากรของ
Model 1 และ Model 2
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากรของพื้นที่โครงการ เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง รวมถึงความสามารถรองรับ จานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1
และ Model 2 ดังแสดงในตาราง 5.4.4-1
ตาราง 5.4.4 - 1 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากร Model 1 และ Model 2
ประชากร
Model 1
Model 2
Model 2 - Model 1

ความสามารถรรองรับจานวนประชากร
จานวนประชากรวัยแรงงาน
พื้นที่โครงการ
ว่างงาน+ย้ายงาน
รวม 2 เขต พื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการ
ในชุมชน
นอกชุมชน
รวม
33,931
24,506 58,437
205,728
35,230
15,006
55,397
17,747 73,144
220,435
44,097
+21,466
-6,759 +14,707
+14,707
+8,867
-

รวม
50,236
59,103
+8,867

จากตาราง 5.4.4-1 Model 2 สามารถรองรับจานวนประชากรได้มากกว่า Model 1 ถึง
14,707 คน และรองรับประชากรในชุมชนเดิมมากกว่าถึง 21,466 คน ซึ่ง Model 1 ได้ย้ายกลุ่ม
ประชากรในชุมชนเดิมดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการ โดยรองรับได้เพียง 33,931 คน และเน้นรองรับ
กลุ่มประชากรนอกชุมชนกลุ่มใหม่ แทน ซึ่งมากกว่า Model 2 รวม 6,759 คน แสดงถึงมีแนวคิดใน
การรองรับกลุ่มประชากรแตกต่างกัน ส่งผลต่อความสามารถในการรองรับที่อยู่อาศัยแต่ละ Model
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เมื่อเปรียบเทียบจานวนประชากรวัยแรงงาน Model 2 มีประชากรวัยแรงงานมากกว่า
Model 1 รวม 8,867 คน สั ม พันธ์กับจานวนประชากรรวมของแต่ละ Model ซึ่ งสามารถรองรับ
จานวนประชากรผู้ว่างงาน และจานวนประชากรผู้มีโอกาสย้ายงานนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย
และเขตพระโขนงทั้งหมดได้เท่ากัน
Model 2 มีความสามารถในการรองรับจานวนประชากรได้มากกว่า จากการพัฒนาพื้นที่
มีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าดังแสดงในภาพที่ 5.4.2-1 และมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่มากกว่าประมาณ
5 เท่าของ Model 1 ดังแสดงในภาพที่ 5.4.2-2
5.4.5 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภท Model 1
และ Model 2
1) พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ตามแนวคิ ด Model 2 ก าหนดให้ พื้ น ที่ ส่ ว นขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าและโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
และศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ใช้สอยและ
ตาแหน่งที่ตั้งเหมือนกับ Model 1 จึงมีความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ ที่ดิน พื้นที่ใช้สอย
และผลกระทบต่อโดยรอบพื้นที่โครงการเหมือนกัน ดังแสดงในภาพที่ 5.4.5-1 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจุบันปี 2563 ดังนี้

ภาพที่ 5.4.5 - 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ของ Model 1 และ Model 2
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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(1) พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
จากปัจจุบันปี 2563 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกาหนดเชิงประมาณ คือ ปริมาณการรองรับ
และเชิงคุณภาพ คือ ประสิทธิภาพและการเข้าถึง สามารถจัดกลุ่มการเปลี่ยนแปลงได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
- องค์ประกอบที่มีปริมาณการรองรับ ประสิทธิภาพและการเข้าถึงเพิ่มขึ้น
ได้แก่ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า - ท่าเรืออัตโนมัติ (BKP West Container Terminal), ลาน
กองเก็บสาหรับ East Quay, สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Export)
- องค์ประกอบที่มีปริมาณการรองรับลดลง แต่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงเพิ่มขึ้น
ได้ แ ก่ ลานบริ ห ารจั ด การรถบรรทุ ก & คลั ง สิ น ค้ า (Truck Village & Warehouse
Zone), กองบริ ก ารท่ า /ศู น ย์ ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งมื อ ทุ่ น แรง/ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาอุ บั ติ ภั ย /ส่ ว น
Service, ลานบรรจุสินค้า และลานตู้สินค้าเปล่า
- องค์ประกอบทีม่ ีปริมาณการรองรับ และมีประสิทธิภาพและการเข้าถึงเท่าเดิม
ได้ แ ก่ ท่ า เที ย บเรื อ ตู้ สิ น ค้ า ( BKP East Container Terminal), สถานี ข นส่ ง ทางเรื อ
ลาเลียง (Barge Transfer)
1.2 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ภาพรวมกระบวนการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกท่าเรือกรุงเทพของ Model 1 และ
Model 2 เมื่ อ ย้ า ยต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ขององค์ ป ระกอบมากระจุ ก ตั ว ในบริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ออกของพื้ น ที่
โครงการ ส่งผลให้ลดระยะทางในการขนส่งภายใน มีความสะดวกและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวก็ส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณทางเข้าออกรอบพื้นที่โครงการ บริเวณถนนอาจณรงค์
เนื่องจากมีช่องทางเข้าออกเหลือเพียงช่องทางเดียว ซึ่งตามแนวคิด Model 1 ได้มีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการขยายถนนรอบพื้นที่โครงการ และเพิ่มการเชื่อมต่อกับทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์
(S1) เป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงได้อีกทางหนึ่ง
สาหรับ Model 2 เสนอแนะให้มีการเข้าออกพื้นที่โครงการผ่านทางด่วนยกระดับเท่านั้น
เมื่อมีการก่อสร้างทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S1) แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการแยกระบบขนส่งสินค้าทาง
ถนนออกจากระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
(2) พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
จากภาพที่ 5.4.5-1 ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 มีองค์ประกอบของพื้นที่นอก
รั้วศุลกากรที่ กทท. ใช้ประโยชน์ คงเหลือ 2 ส่วน คือ อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ในตาแหน่งเดิม บริเวณ G Zone ซึ่งลดขนาดพื้นที่ดินลงจากปัจจุบัน ร้อยละ 0.45 แสดงถึง
ความต้องการลดองค์ประกอบภายในสานักงานให้ลดลง ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นการปรับลด
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พื้นที่ส่วนใด อีกส่วนคือ ฝ่ายควบคุมยาง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
ตั้งอยู่ในบริเวณเดิม B1 Zone โดยมีขนาดพื้นที่ดินเท่ากับปัจจุบัน
การย้ายองค์ประกอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนกิจกรรมขนส่งสินค้าทางน้า
ของพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ ฝ่ายการช่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มี
แผนรองรับว่าย้ายไปบริเวณใด เนื่องจากอาคารสานักงาน กทท. มีขนาดพื้นที่ใช้สอยลดลง จึงไม่
สามารถรองรับฝ่ายการช่างได้อย่างเพียงพอ
การย้ายองค์ประกอบคลังสินค้าทหาร และแผนกรักษาความปลอดภัย ออกจากพื้นที่
โครงการ สัมพันธ์กับการย้ายตาแหน่งของพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าของ Model 1 และ Model 2
ทาให้องค์ประกอบดังกล่าวไม่จาเป็นต้องอยู่ในบริเวณเดิม ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดว่ายังคงมีอยู่หรือไม่
และอยู่บริเวณใด
(3) ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศู น ย์ ก ลางด้ า นอุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค้ า ของ Model 1 และ Model 2 จ าแนก
ประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย ประกอบด้วย โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
คลังสินค้า และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ดังแสดงในภาพที่ 5.4.5-2

ภาพที่ 5.4.5 - 2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของ Model 1 และ
Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ เดือนตุลาคม 2562 โดยบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด
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ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ภายในพื้นที่โครงการ คงเหลือเฉพาะคลัง
น้ามัน ปตท. ( 1 ในภาพที่ 5.4.5-2) ซึ่งเป็นพื้นที่ ปตท.เช่าใช้ และเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาใน
อนาคต สามารถเข้าถึงได้ทางถนนอาจณรงค์ ซึ่งจะมีโครงการขยายถนนดังกล่าวในอนาคต ส่งผลให้
สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
การย้ า ยโรงงาน และโรงฆ่ า สั ต ว์ อ อก รวมทั้ ง การลดสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
คลังสิ นค้าในพื้นที่โครงการ จากปัจจุบันปี 2563 ส่งผลดีต่อพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรม ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม แต่การที่ยังคงมีคลังน้ามันภายในพื้นที่โครงการส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงจากการระเบิดและอาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เมืองในวงกว้างได้
คลังสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการกระจายตัวอยู่ใน 2 บริเวณหลัก ได้แก่ คลัง
น้ามันที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ( 2 ในภาพที่ 5.4.5-2) บริเวณถนน ณ ระนอง ถนนเชื้อเพลิง ถนน
สุนทรโกษา ใกล้วัดคลองเตยใน วัดคลองเตยนอก และ Tram Depot ของพื้นที่โครงการ
ส่วนอีกแห่ง คือ คลังน้ามันและโรงกลั่นน้ามันบางจาก ( 3 ในภาพที่ 5.4.5-2) ที่ตั้งอยู่
ริมแม่น้าเจ้าพระยา ใกล้ท่าบริการตู้สินค้า (Terminal 1) ฝั่งเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ ได้รับ
ผลกระทบจากการขนส่งน้ามันดิบทางรถไฟจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่นน้ามันบางจากผ่าน
พื้นที่โครงการ และตามแนวคิด Model 2 ซึ่งต้องการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าทางรางรถไฟดังกล่าว
ร่วมกัน ส่งผลต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถไฟซึ่งต้องบริหารจัดการให้
เพียงพอต่อไป
ข้อเสนอแนะส าหรับ ศูนย์กลางด้านอุ ตสาหกรรมและคลังสินค้า ควรย้ายคลังน้ามั น
ทั้งหมดออกจากพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ เนื่องจากในอนาคตพื้นที่โครงการมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ทั้งศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน และศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อ
การท่องเที่ยวและบันเทิง ส่งผลต่อความปลอดภัยและทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ จากการ
เข้าถึงพื้นที่โครงการด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางน้า
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2) ที่อยู่อาศัย
2.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และจานวนที่อยู่อาศัย Model 1 และ
Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 3 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยูอ่ าศัย Model 1 และ Model 2

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

13,091-

- -

- -

208,000
120,395
- -

195,785
100,000

0.46
4.18
4.64
6.80
6.80
11.44
100.00

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

354 -

22,483
22,483
34,822

354
11,985
12,339

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1
สัดส่วน
จานวนที่อยู่อาศัย
พื้นที่ดิน (%)
(ครัวเรือน)

100,000
100,000
308,000
2,996,471

208,000
208,000

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

- -

- -

20,144
11,985
- -

22,483
16,282

3.34
3.34
10.28
100.00

6.94
6.94

44.70
44.70
100.00

55.30
55.30

สัดส่วนจานวน
ที่อยู่อาศัย (%)

ที่อยู่อาศัย Model 1
ที่อยู่อาศัย Model 2

16,282
16,282
36,426

20,144
20,144

การใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 2
สัดส่วน
จานวนที่อยู่อาศัย
พื้นที่ดิน (%)
(ครัวเรือน)

เปรียบเทียบจานวนที่อยู่อาศัย

1.02
34.41
35.43
64.57
64.57
100.00

สัดส่วนจานวน
ที่อยู่อาศัย (%)

ภาพที่ 5.4.5 - 4 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และจานวนทีอ่ ยูอ่ าศัยของ Model 1 กับ Model 2

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

195,785
195,785
329,271
2,877,655

13,091
120,395
133,486

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
1
ชุมชนแออัด
2
ชุมชนเมือง
3
เคหะชุมชน
4
อาคารสูง
5
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรในชุมชน
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
1
ที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมที่อยู่อาศัยสาหรับประชากรนอกชุมชน
รวมพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด
รวมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด (ตร.ม.)

ลาดับ
ที่

ตาราง 5.4.5 - 1 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย จานวนที่อยู่อาศัยของ Model 1 และ Model 2
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จากภาพที่ 5.4.5-3 ภาพที่ 5.4.5-4 และตาราง 5.4.5-1 ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
อยู่อาศัยของ Model 1 มีขนาดพื้นที่ดินมากกกว่า Model 2 และมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าถึง 813,153
ตร.ม. แต่สามารถรองรับจานวนที่อยู่อาศัยได้น้อยกว่า แสดงถึงมีขนาด Unit ไม่สัมพันธ์กับขนาด
ครัวเรือน ซึ่งเน้นรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนเป็นหลัก สังเกตจากมีขนาดพื้นที่ดินและจานวนที่อยู่
อาศัยรองรับมากที่สุด รวม 22,483 หน่วย โดยมีศูนย์กลางหลักบริเวณ Residential Zone ส่วนที่อยู่
อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน มีศูนย์กลางหลักบริเวณ Smart Community
ที่ อยู่อาศัยของ Model 2 เน้นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนเป็นหลัก รวม 20,144
หน่วย สัมพันธ์กับแนวคิดการรองรับกลุ่มประชากรเดิมของพื้นที่โครงการทั้งหมด มีศูนย์กลางกระจาย
ตัวใน 2 บริเวณ ได้แก่ ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน และศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน ส่วนที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน กระจายตัวอยู่บริเวณศูนย์กลางนันทนาการ
และการกีฬา ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน และศูนย์กลางการขนส่ง
รูปแบบที่อยู่อาศัยของ Model 1 และ Model 2 สาหรับกลุ่มประชากรในชุมชนเป็น
ชุมชนอาคารสูง และสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนเป็นคอนโดมิเนียมเหมือนกัน สัมพันธ์กับการ
พัฒนาแบบความหนาแน่นสูง เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต รูปแบบการอยู่อาศัยจากปัจจุบัน ซึ่ง
Model 1 ส่วนใหญ่มีระดับความหนาแน่นเกินข้อกาหนด (FAR มากกว่า 10) ในขณะที่ Model 2 มี
ระดับความหนาแน่นมาก (FAR 7:1) ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้ Model 2 มีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย ดีกว่า จากการล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะและ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการหนาแน่นน้อย
สาหรับชุมชนแออัดซึ่งอยู่ในบริเวณ X2 Zone ของ Model 1 เป็นพื้นที่ ปตท. เช่าใช้
และเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต ตามแนวคิด Model 2 จึงปรับพื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นที่อยู่
อาศัยสาหรับรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งเสนอแนะให้มีการย้ายคลังน้ามัน
ดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี
ภายในเมือง
2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรั บจานวนประชากรและครัวเรือนของที่อยู่
อาศัย Model 1 และ Model 2
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของพื้นที่
โครงการ Model 1 และ Model 2 สาหรับแต่ละกลุ่มประชากร ดังแสดงในตาราง 5.4.5-2 ซึ่งมีขนาด
ครัวเรือนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน 2.75 คน/ครัวเรือน และกลุ่มประชากรนอก
ชุมชน 1.09 คน/ครัวเรือน
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ตาราง 5.4.5 - 2 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากรและครัวเรือนของที่อยูอ่ าศัย
Model 1 และ Model 2
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชน
รวมทั้งหมด

ความสามารถในการรองรับจานวนประชากร
ความสามารถในการรองรับจานวนครัวเรือน
Model 1 Model 2 Model 2 - Model 1 Model 1 Model 2 Model 2 - Model 1
33,931
55,397
+21,466
12,339
20,144
+7,805
24,506
17,747
-6,759
22,483
16,282
-6,201
58,437
73,144
+14,707 34,822 36,426
+1,604

จากตาราง 5.4.5-2 Model 2 สามารถรองรับจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนได้
มากกว่า Model 1 รวม 14,707 คน และ 1,604 ครัวเรือน ตามลาดับ
Model 1 สามารถรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนได้รวม 33,931 คน 12,339 ครัวเรือน
เมื่อเปรียบเทียบกับ Model 2 พบว่าไม่สามารถรองรับกลุ่มประชากรเดิมในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด
โดยรองรับได้เพียงร้อยละ 61.25 ของจานวนประชากรในชุมชนเดิม ซึ่ง Model 1 ต้องการที่อยู่อาศัย
เพิ่มอีก 7,805 Unit จึงจะรองรับได้อย่างเพียงพอ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ออก
นอกพื้นที่โครงการ
Model 1 สามารถรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนได้รวม 24,506 คน 22,483 ครัวเรือน
ซึ่งมากกว่า Model 2 รวม 6,759 คน 6,201 ครัวเรือน แสดงถึงเน้นรองรับกลุ่มประชากรใหม่เข้ามา
ภายในพื้นที่โครงการในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของผังแม่บทโครงการซึ่งต้องการกระตุ้นการพัฒนา
แบบความหนาแน่นสูง
สรุปแนวคิดที่ อยู่อาศัยของ Model 1 เน้นรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนเป็นหลัก
แสดงถึงต้องการดึงดูดกลุ่มประชากรใหม่เข้ามาอยู่อาศัย ในพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการเป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน และย้ายกลุ่มประชากรในชุมชนเดิมของพื้นที่
โครงการออกบางส่วน ซึ่งการรองรับที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน นอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงไม่สามารถรองรับได้เพี ยงพอ นับเป็นอุปสรรคสาหรับการพัฒนาตาม
แนวทางดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีแผนการย้ายกลุ่มประชากรที่ชัดเจน
ในขณะที่ Model 2 ต้ อ งการรองรั บ กลุ่ ม ประชากรเดิ ม ของพื้ น ที่ โ ครงการทั้ ง กลุ่ ม
ประชากรในชุมชนและกลุ่มประชากรนอกชุมชน รวมถึงรองรับกลุ่มประชากรใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ตาม
ความสามารถในการรองรับประชากรตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เป็นการรองรับที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับจานวนประชากรและครัวเรือนเป้าหมายที่เหมาะสมในอนาคต
ลดปัญหาการย้ายกลุ่มประชากรออกนอกพื้นที่โครงการ และสามารถเข้าถึงแหล่งงานพาณิชยกรรมได้
จากการอยู่ อ าศั ย ภายในพื้ น โครงการ รวมถึ ง พื้ น ที่ เ ขตคลองเตยและเขตพระโขนง ตามแนวคิ ด
Job-Housing balance
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2.3 เปรี ย บเที ย บขนาด Unit พั ก อาศั ย ที่ เ หมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม ประชากรของ
Model 1 และ Model 2
2.3.1 ขนาด Unit พักอาศัยสาหรับกลุ่มประชากรในชุมชน
กลุ่ ม ประชากรในชุม ชนมี ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม 2.75 คน/ครัวเรือน เทียบเท่า
รูปแบบ 1 Bedroom Plus ซึ่งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตร.ม./Unit ประกอบด้วย 1 ห้องนอน
และเพิ่มห้องอเนกประสงค์เข้ามาอีก 1 ห้อง เหมาะสาหรับอยู่อาศัยประมาณ 2-3 คน
ตามแนวคิด Model 1 ประกอบด้วย 3 ขนาด ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขนาด 26 sqm/Unit, ที่
อยู่ อ าศั ย ขนาด 50 sqm/Unit และที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาด 70 sqm/Unit จึ ง ท าให้ มี Unit พั ก อาศั ย ที่
เหมาะสมกับขนาดครัวเรือนขนาด 50 sqm/Unit รวม 8,954 หน่วย จากจานวนที่อยู่อาศัยสาหรับ
กลุ่มประชากรในชุมชนรวม 12,339 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 72.56
ตามแนวคิด Model 2 ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยขนาด 50 sqm/Unit เพียงอย่างเดียวจึง
สามารถรองรับขนาดครัวเรือนได้รวม 20,144 หน่วย
2.3.2 ขนาด Unit พักอาศัยสาหรับกลุ่มประชากรนอกชุมชน
กลุ่มประชากรนอกชุมชนมี ขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม 1.09 คน/ครัวเรือน เทียบเท่า
รูปแบบ Studio Type ซึ่งมีมาตรฐานขนาดพื้นที่อยู่ระหว่าง 20-30 ตร.ม./Unit เหมาะสาหรับผู้อยู่
อาศัยคนเดียว
ตามแนวคิด Model 1 ประกอบด้วย 3 ขนาด ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขนาด 26 sqm/Unit, ที่
อยู่ อ าศั ย ขนาด 50 sqm/Unit และที่ อ ยู่ อ าศั ย ขนาด 70 sqm/Unit จึ ง ท าให้ มี Unit พั ก อาศั ย ที่
เหมาะสมกับขนาดครัวเรือนขนาด 26 sqm/Unit รวม 424 หน่วย จากจานวนที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่ม
ประชากรนอกชุมชนรวม 22,483 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.88
ตามแนวคิด Model 2 ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยขนาด 30 sqm/Unit เพียงอย่างเดียวจึง
สามารถรองรับขนาดครัวเรือนได้รวม 16,282 หน่วย
สรุปภาพรวมขนาด Unit พักอาศัยของ Model 1 ส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน
ที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มประชากร โดยมีทั้งขนาด Unit ที่ใหญ่เกินไป และเล็กเกินไป ส่งผลให้มี
ความสามารถในการรองรับ จานวนครัวเรือนได้น้อยกว่า Model 2 จากการมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า
Model 2 ถึง 813,153 ตร.ม. และมีความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า
ในขณะที่ Model 2 กาหนดขนาด Unit พักอาศัยสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
ทาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยอาคารได้อย่างคุ้มค่า
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3) พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
3.1 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย พื้ น ที่ ส่ ว น
พาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 5 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2

พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม

ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบันการเงิน
โรงแรม 5 ดาว
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee
1.4 ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
2.1 ตลาด
2.2 ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด

1
1.1
1.2
1.3

ลาดับ
ที่

6,253,416

2,274,507
1,728,021
2,250,888

0.00
0.00
0.00
29.69 6,253,416
100.00 10,585,994

0.00
29.69

854,499
854,499
2,877,655

9.52
2.92
17.25

274,064
84,115
496,320

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

Model 1
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)

0.00
0.00
0.00
59.07
100.00

0.00
59.07

21.49
16.32
21.26

สัดส่วน
(%)

32,000
15,000
47,000
303,000
2,996,471

16,000
256,000

48,000
48,000
144,000

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

1.07
0.50
1.57
10.11
100.00

0.53
8.54

1.60
1.60
4.81

0.16
33.13

6.59
6.59
19.79

สัดส่วน
(%)

16,000
0.31
7,500
0.15
23,500
0.46
1,711,500 33.59
5,095,765 100.00

8,000
1,688,000

336,000
336,000
1,008,000

Model 2
สัดส่วน
พื้นที่ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)

ตาราง 5.4.5 - 3 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยพื้นทีส่ ่วนพาณิชยกรรมของ Model 1 และ Model 2

+1.07
+0.50
+1.57
-18.40

+0.53
-19.97

-7.54
-1.21
-11.75

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนพื้นที่ดนิ
(%)
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เปรียบเทียบขนาดพืน้ ที่ดินพาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2
600,000

496,320

พาณิชยกรรม Model 1
พาณิชยกรรม Model 2

500,000
400,000

274,064

100,000

48,000

84,115
48,000

144,000
32,000

- 16,000

-

ตลาด

200,000

ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

300,000

- 15,000

ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee

โรงแรม 5 ดาว

สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบัน
การเงิน

-

เปรียบเทียบขนาดพืน้ ที่ใช้สอยพาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2
2,500,000

2,274,507

2,250,888

1,728,021

2,000,000
1,500,000

1,008,000
1,000,000

- 8,000

- 16,000

- 7,500

ร้านค้าปลีก, ธุรกิจนันทนาการอื่น

336,000

ตลาด

336,000

ปั๊มน้ามัน และปั๊มแก็ส

500,000

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าส่ง, ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง, Duty Fee

โรงแรม 5 ดาว

สานักงานและบริษัท, ธนาคารและสถาบัน
การเงิน

-

ภาพที่ 5.4.5 - 6 เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นทีใ่ ช้สอยพาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2
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จากภาพที่ 5.4.5-5 ภาพที่ 5.4.5-6 และตาราง 5.4.5-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ส่วน
พาณิชยกรรมของ Model 1 มีสัดส่วนร้อยละ 29.69 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งมีขนาดพื้นที่ดิน
มากกว่า Model 2 รวม 551,499 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอยมากกว่าถึง 4,541,916 ตร.ม. แสดงถึง
บทบาทหลัก เป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน มีศูนย์กลางหลัก 2 บริเวณ ได้แก่
ใจกลางพื้นที่โครงการ และอีกแห่งบริเวณจุดตัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 ซึ่งศูนย์กลาง
หลั ก ทั้ ง 2 แห่ ง สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ด้ ว ย Tramway และ Sky walk เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอาคาร ท าให้
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้สะดวก แต่การไม่มี ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องมีการปรับตัวจากรูปแบบพาณิชยกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ศู น ย์ พ าณิ ช ยกรรมระดั บ เมื อ งและระดั บ ย่ า นของ Model 1 เน้ น รองรั บ กลุ่ ม
บุคคลภายนอกเป็นหลัก ส่งผลดีในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม
แบบหนาแน่นสูง สามารถรองรับแหล่งงานพาณิชยกรรมขนาดใหญ่
Model 2 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน ร้อยละ
8.54 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และศูนย์ พาณิชยกรรมระดับชุมชน ร้อยละ 1.57 โดยปรับสัดส่วน
พื้ น ที่ พ าณิ ช ยกรรมจาก Model 1 ลดลงร้ อ ยละ 18.40 เพื่ อ ให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งแหล่ ง งาน
พาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย ตามแนวคิด Job Housing Balance ซึ่งรองรับทั้งกลุ่มประชากรภายนอก
และกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ จากการเป็นแหล่งงานพาณิชยกรรม รวมถึงการมี
รูปแบบพาณิชยกรรมระดับชุมชนรองรับ
โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นมาก (FAR 7) สัมพันธ์กับข้อกาหนด FAR สูงสุดตาม
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครของพื้นที่โครงการ และกาหนดให้มี OSP
50% เพื่อเพิ่มคุณภาพการใช้งานพื้นที่จากการมีพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ และมีจานวนตาแหน่งงาน
พาณิชยกรรมสัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยแรงงานเป้าหมายของพื้นที่โครงการ สามารถเข้าถึงแหล่ง
งานได้จากการอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ตามแนวคิด Model 2 มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน ตาม
แนวคิด Smart Growth เนื่องจากในกระบวนการวิจัยไม่ได้ลงรายละเอียดจาแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินรายแปลง ซึ่งสัมพันธ์กับบทบาทของแต่ละ Node
โดยมีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านหลัก 2 บริเวณเช่นเดียวกับ Model 1
ได้แก่ ใจกลางพื้นที่โครงการ และอีกแห่งบริเวณจุดตัดถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 ส่วน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน ได้แก่ ตลาด ร้านค้าปลีกและธุรกิจนันทนาการอื่น กระจายตัวสัมพันธ์
กั บ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ กลุ่ ม ประชากรในชุ ม ชน และศู น ย์ ก ลางราชการ และบริ ก าร
สาธารณะ
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สรุปบทบาทพื้นที่ ส่ วนพาณิชยกรรมของ Model 1 และ Model 2 แตกต่างกัน โดย
Model 1 ทาหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ดึงดูดกลุ่มบุคคลภายนอกให้เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ส่วน Model 2
เน้นความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย ส่งผลให้มีความสามารถในการรองรับ
จานวนตาแหน่งงานสาหรับประชากรวัยแรงงานแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อจานวนที่อยู่อาศัย
รวมถึงความเพียงพอของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ จากการรองรับกลุ่ม
ประชากรเข้ามาเพิ่มภายในพื้นที่โครงการ
3.2 เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานจากพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมกับจานวนประชากร
วัยแรงงานของ Model 1 และ Model 2
ตาราง 5.4.5 - 4 เปรียบเทียบจานวนตาแหน่งงานพาณิชยกรรมกับจานวนประชากรวัยแรงงาน
ของ Model 1 และ Model 2
พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
รวมทั้งหมด

จานวนตาแหน่งงานพาณิชยกรรม
Model 1 Model 2 Model 2-Model 1
147,350

56,790

-90,560

147,350

3,010
59,800

+3,010
-87,550

ประชากรวัยแรงงาน (คน)
Model 1 Model 2 Model 2-Model 1
50,236

59,103

+8,867

50,236

59,103

+8,867

จากตาราง 5.4.5-4 Model 1 สามารถรองรับจานวนต าแหน่ ง งานพาณิ ชยกรรมได้
มากกว่า Model 2 รวม 87,550 ตาแหน่ง โดยมีเฉพาะตาแหน่งงานในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน 147,350 ตาแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 1
รวม 50,236 คน แสดงถึ ง มี ต าแหน่ ง งานว่ า งรองรั บ ประชากรวั ย แรงงานนอกเขตได้ อี ก 97,114
ตาแหน่ง ส่ งผลให้เกิด ความไม่ส มดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับที่อยู่อาศัย เป็น การเพิ่ม
ระยะทางและระยะเวลาในการเข้าถึงแหล่งงานพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการ และเพิ่มภาระการ
ให้บริการสาธารณะ รวมถึงศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬาของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
Model 2 สามารถรองรับ จานวนตาแหน่งงานพาณิชยกรรมได้รวม 59,800 ตาแหน่ง
ประกอบด้วย ตาแหน่งงานในศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน 56,790 ตาแหน่ง และศูนย์
พาณิ ช ยกรรมระดั บ ชุ ม ชน 3,010 ต าแหน่ ง ท าให้ มี ท างเลื อ กจากแหล่ ง งานที่ ห ลากหลาย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยแรงงานของ Model 2 รวม 59,103 คน มีตาแหน่งงานว่างอีก
697 ตาแหน่ง แสดงถึงสามารถรองรับจานวนประชากรวัย แรงงานซึ่งพักอาศัยนอกพื้นที่โครงการได้
เพิ่มเติม และมี ความสมดุลระหว่างแหล่งงานพาณิชยกรรมกับจานวนที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อการลด
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางจากที่อยู่อาศัยมายังแหล่งงานพาณิชยกรรมภายในโครงการ
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4) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการของ Model 1 และ Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 7 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 และ Model 2

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

8,000 33,213
7,508
6,400

208,657
147,464
- -

40,000

161,021

เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
7,508
33,213
147,464
161,021
349,206
2,877,655

-

279,160
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
8,000
6,400
208,657
40,000
279,160
542,217
2,996,471

6,549
4,000

6,400

94,012

183,997

312,222

- -

40,000

141,736
- -

Model 2
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอยรวม สัดส่วน
(%)
(ตร.ม.)
(%)
0.27
4,000
0.07
0.21
6,400
0.13
6.97
312,222
6.13
0.00
0.00
1.33
40,000
0.78
9.32
0.00
18.10
362,622
7.11
100.00
5,095,765 100.00

เปรียบเทียบพื้นทีใ่ ช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

Model 1
สัดส่วน พื้นที่ใช้สอยรวม สัดส่วน
(%)
(ตร.ม.)
(%)
0.26
6,549
0.06
1.15
94,012
0.89
5.13
183,997
1.74
0.00
0.00
5.60
141,736
1.34
0.00
0.00
12.14
426,293
4.03
100.00
10,585,994 100.00

ภาพที่ 5.4.5 - 8 แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ Model 1 กับ Model 2

-

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ศูนย์กลางการศึกษา
ศูนย์กลางการขนส่ง
ศูนย์กลางการบริการ
ศูนย์กลางด้านศาสนา
ศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย
Extra Openspace / ที่จอดรถ
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ตร.ม.)
รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด (ตร.ม.)

300,000

1
2
3
4
5
6

ลาดับ
ที่

ตาราง 5.4.5 - 5 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ใช้สอยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 1 และ Model 2

Model 1
Model 2

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนพื้นที่ดนิ
(%)
+0.02
-0.90
+2.04
0.00
-4.04
+9.32
+6.44
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จากภาพที่ 5.4.5-7 ภาพที่ 5.4.5-8 และตาราง 5.4.5-5 ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ Model 2 มีพื้นที่ดินมากกว่า Model 1 รวม 193,011 ตร.ม. และมี
พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า Model 1 รวม 63,671 ตร.ม. โดยองค์ประกอบของ Model 1 และ Model 2
ซึ่ ง มี ข นาดพื้ น ที่ ดิ น เท่ า กั น และอยู่ ใ นต าแหน่ ง เดี ย วกั น ได้ แ ก่ Tram Depot, หน่ ว ยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (กรมศุลกากรเดิม) และสถานีตารวจนครบาลท่าเรือเดิม รวมถึงไม่มีศูนย์กลางด้านศาสนา
ในพื้นที่โครงการเหมือนกัน
ตามแนวคิด Model 1 มีศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย มากที่สุด
ร้อยละ 5.60 ของพื้นที่โครงการ กระจายตัวอยู่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา และใจกลางพื้นที่โครงการ
ซึ่งเป็นศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านหลักของพื้นที่โครงการ รองลงมา คือ ศูนย์กลาง
การบริการ ร้อยละ 5.13 กระจายตัวอยู่ตามแนวถนนอาจณรงค์ แสดงถึงบทบาทการให้บริการ
สาธารณะของพื้นที่โครงการ เน้นส่งเสริมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน สาหรับรองรับ
บุคคลภายนอกเป็นหลัก ส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะสาหรับกลุ่มประชากรในพื้นที่โครงการ จาก
การย้ายศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย และสานักงานเขตคลองเตย ออกจาก
พื้นที่โครงการ
ตามแนวคิด Model 2 มี Extra Openspace / ที่จอดรถ มากที่สุดร้อยละ 9.32 ของ
พื้นที่โครงการ กระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่งบริการสาธารณะและที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ
รองลงมา คือ ศูนย์กลางการบริการ ร้อยละ 6.97 แสดงถึงแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะรองรับการ
ให้บริการ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในเมือง จากการมีพื้นที่เปิดโล่งเพิ่มมากขึ้น และเป็นลานจอด
รถสาหรับรองรับการให้บริการในแต่ละบริเวณ รวมถึงทาหน้าที่เป็น Buffer กั้นบริเวณที่มีเส้นทาง
ขนส่งสินค้าทางรถไฟวิ่งผ่านตลอดแนวถนนอาจณรงค์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่อยู่อาศัย ช่วย
ลดมลภาวะทางวิ่งแวดล้อม
Model 1 และ Model 2 มี อ งค์ ป ระกอบแตกต่ า งกั น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การรองรั บ การ
ให้บริการ ดังนี้
- องค์ประกอบที่มีเฉพาะ Model 1
ได้แก่ อาคารจอดรถ เป็นการสร้างทางเชื่อมต่อทางขึ้น/ลง จากทางด่วน สะดวกสาหรับ
การเข้าถึงพื้นที่โครงการจากทางยกระดับ ส่วนตามแนวคิด Model 2 ไม่มีอาคารจอดรถดังกล่าว
เนื่องจากเน้นการแยกระบบขนส่งทางถนนสาหรับขนส่งคนออกจากระบบขนส่งสินค้า ซึ่งมีแนวคิดให้
รถบรรทุกเข้าถึงพื้นที่โครงการผ่ านทางด่วนยกระดับเท่านั้น นอกจากนี้ยังรองรับรูปแบบลานจอดรถ
ด้วยพื้นที่ Extra Openspace ซึ่งกระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่งบริการสาธารณะและที่อยู่อาศัยของ
พื้นที่โครงการ
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- องค์ประกอบที่มีเฉพาะ Model 2
นอกจาก Extra Openspace ซึ่งได้กล่าวถึงแล้ว ยังมีศูนย์หรือสถานี อนามัย อยู่บริเวณ
ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน สัมพันธ์กับการรองรับกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ เป็น
การแบ่งเบาภาระการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งตามแนวคิด Model 1 มีการรองรับการให้บริการ
ด้านสาธารณะสุขระดับโรงพยาบาลเท่านั้น และสานักงานเขตคลองเตย บริเวณศูนย์กลางราชการ
และบริการสาธารณะ (Node 2) ซึ่งมีความสาคัญนับเป็นศูนย์กลางการให้บริการสาหรับพื้นที่เขต
คลองเตยทั้งหมด
ภาพรวมตาแหน่งที่ตั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ Model 1 เป็นการกระจายตัว
ของการให้บริการ ส่งผลดีต่อการเข้าถึงในบริเวณต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่ งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น ๆ แตกต่างจาก Model 2 ซึ่งเน้นการให้บริการแบบรวมศูนย์เบ็ดเสร็จ
บริเวณศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ (Node 2) และศูนย์กลางการขนส่ง (Node 3) ส่งผล
ดี คือ สามารถใช้บริการสาธารณะพร้อมกันได้หลายอย่างจากการเดินทางมายังจุดเดียว
นอกจากนี้ Model 2 ยังมีการกระจายตัวของพิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของสวนสาธารณะระดับย่าน และสวนสาธารณะระดับเมือง ตามลาดับ ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
รองรับแบบผสมผสานเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ส่วนการให้บริการ
สาธารณะสาหรับกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการมีการกระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่งที่
อยู่อาศัยในแต่ละบริเวณ ส่งผลดีต่อความสะดวกในการเข้าถึงจากที่อยู่อาศัย
โดยทั้งสอง Model จะต้องพิจารณาความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และความครอบคลุม
ในการให้บริการของสาธารณูปโภค สาธารณูปการแต่ละประเภทสัมพันธ์กับจานวนประชากรของพื้นที่
โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง รวมถึงสัมพันธ์กับเกณฑ์ทฤษฎีเมือง เพื่อสรุปเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแบ่งเบาภาระการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของพื้นที่เ ขตคลองเตย
และเขตพระโขนงต่อไป
4.2 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการให้ บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
Model 1 และ Model 2
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่
ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการขนส่ง, ศูนย์กลางการบริการ, ศูนย์กลางด้านศาสนา, ศูนย์กลาง
ด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ Extra Openspace สัมพันธ์กับจานวนประชากรของ
พื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขตพระโขนง โดยแบ่งรูปแบบการนาเสนอข้อมูลอ้างอิงจากการ
วิเคราะห์สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในบทที่ 4 ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
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4.2.1 กลุ่มแสดงที่ตั้งและการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรัศมีการให้บริการ
ส าหรั บ กลุ่ ม สาธารณู ป การที่ ก าหนดมาตรฐานรั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ลาง
การศึกษา, ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และศูนย์กลางการขนส่ง
1) ศูนย์กลางการศึกษา
เป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการแบ่งเบาภาระของศูนย์กลางการศึกษา เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง จากความสามารถในการรองรั บ จ านวนนั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล
ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงของ Model 1
และ Model 2 ได้เพียงพอสัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของแต่ละ Model และ
สัมพันธ์กับรัศมีการให้บริการที่ครอบคลุมตามเกณฑ์การเข้าถึงศูนย์กลางการศึกษาตามทฤษฎีเมือง
เมื่อกาหนดให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ จานวนนักเรียน : จานวนครู และจานวน
นักเรียน : จานวนห้องเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน และกาหนดให้
นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนเท่ากับ
ปัจจุบันปี 2563

ระดับ

ระดับอนุบาล

4,060 3,882

ระดับประถม

9,128

14,546

ระดับมัธยม

10,014

18,196
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

4,350
9,781
10,730
8,200
33,061
220,435

ประชากรวัยเรียน
เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง

ระดับอนุบาล

4,350 4,392

ระดับประถม

9,781

13,586

ระดับมัธยม

10,730

17,236

ประชากรวัยเรียน
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
ความสามารถในการรองรับ
จานวนนักเรียนของ Model

Model 2
ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียน
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน จานวน
จานวนนักเรียน
(แห่ง)
นักเรียน (แห่ง)
5
1,200
47
4,392
25
13,586
15
17,236
5
เพียงพอ
1,200

ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนของ Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 9 แผนภูมเิ ปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนของ Model 1 และ Model 2

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-

4,060
9,128
10,014
7,652
30,855
205,728

ประชากรวัยเรียน
เขตคลองเตยและ
เขตพระโขนง

ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนของ Model 1

1
ระดับอนุบาล
2
ระดับประถม
3
ระดับมัธยม
4
ระดับอุดมศึกษา
รวมประชากรวัยเรียนทั้งหมด
รวมประชากรทั้งหมด

ลาดับ

Model 1
ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียน
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนนักเรียน
(แห่ง)
นักเรียน
(แห่ง)
1
690
43
3,882
1
960
26
14,546
1
960
16
18,196
5
เพียงพอ
2,610

ตาราง 5.4.5 - 6 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนของ Model 1 และ Model 2
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(1) ระดับอนุบาล

ภาพที่ 5.4.5 - 10 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอนุบาล Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-10 ตามแนวคิด Model 1 มีโรงเรียนอนุบาล จานวน 1 แห่ง เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับอนุบาลรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
สามารถรองรับได้น้อยกว่าจานวนประชากรวัยเรียน 178 คน แสดงถึงไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ
รัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 500 เมตร โรงเรียนอนุบาลดังกล่าว ไม่
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด รวมถึงนอกพื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนงไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ
เช่นกัน แสดงถึงเป็นการเพิ่มภาระให้เขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งต้องเพิ่มโรงเรียนอนุบาลนอก
พื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถรองรับจานวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม
ตามแนวคิด Model 2 มีโรงเรียนอนุบาล จานวน 5 แห่ง กระจายตัวสัมพันธ์กับตาแหน่ง
ที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับอนุบาล
รวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง สามารถรองรับได้มากกว่าจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย 42
คน แสดงถึงสามารถรองรับได้เพียงพอและเกินความต้องการ
รั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก ารส าหรับ พื้ น ที่ ชุ มชนในระยะ 500 เมตร โรงเรี ย นอนุ บ าลดั ง กล่ า ว
สามารถให้ บ ริ ก ารได้ เ กื อ บครอบคลุม พื้ น ที่ที่ อ ยู่ อ าศัย ภายในพื้ นที่ โ ครงการทั้ ง หมด ยกเว้ น เพี ย ง
ศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน (Node 6) ต้องใช้บริการโรงเรียนอนุบาลนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งมีจานวน 6
แห่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงบริเวณดังกล่าว แสดงถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตย
และเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุมทั้ง 2 เขตในภาพรวม

481
(2) ระดับประถม

ภาพที่ 5.4.5 - 11 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับประถม Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-11 ตามแนวคิด Model 1 มีโรงเรียนประถม จานวน 1 แห่ง เมื่อ
พิจารณาความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับประถมรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
สามารถรองรับได้มากกว่าจานวนประชากรวัยเรียน 5,418 คน แสดงถึงสามารถรองรับได้เพียงพอ
และเกินความต้องการ
รัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 2 กิโลเมตร โรงเรี ยนประถมดังกล่าว ไม่
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยครอบคลุมที่อยู่อาศัย
เฉพาะ Smart Community และบางส่วนของ Residential Zone เท่านั้น ซึ่งนอกพื้นที่โครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงสามารถให้บริการได้ครอบคลุมถึงที่อยู่ อาศัยภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด
แสดงถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการได้
อย่างเพียงพอและครอบคลุมทั้ง 2 เขตในภาพรวม
ตามแนวคิ ด Model 2 ไม่ มี โ รงเรี ย นระดั บ ประถมในพื้ น ที่ โ ครงการ เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับประถมนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนง สามารถรองรับได้มากกว่าจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย 3,805 คน แสดงถึงสามารถ
รองรับได้เพียงพอและเกินความต้องการ รวมถึงสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายใน
พื้นที่โครงการทั้งหมด แสดงถึงไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แต่เป็นการ
รองรับการให้บริการสัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของทั้ง 2 เขต เพื่อลดการใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งเกินความต้องการของเมืองในภาพรวม

482
(3) ระดับมัธยม

ภาพที่ 5.4.5 - 12 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับมัธยม Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-12 ตามแนวคิ ด Model 1 มี โ รงเรี ย นมั ธ ยม จ านวน 1 แห่ ง เมื่ อ
พิจารณาความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับมัธยมรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
สามารถรองรับได้มากกว่าจานวนประชากรวัยเรียน 8,182 คน แสดงถึงสามารถรองรับได้เพียงพอ
และเกินความต้องการ
รั ศ มี ก ารให้ บ ริ ก ารส าหรั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนในระยะ 5 กิ โ ลเมตร โรงเรี ย นมั ธ ยมดั ง กล่ า ว
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด แสดงถึงเป็นการแบ่งเบา
ภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม
ทั้ง 2 เขตในภาพรวม
ตามแนวคิ ด Model 2 ไม่ มี โ รงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมในพื้ น ที่ โ ครงการ เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการรองรับจานวนนักเรียนระดับมัธยมนอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนง สามารถรองรับได้มากกว่าจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมาย 6,506 คน แสดงถึงสามารถ
รองรับได้เพียงพอและเกินความต้องการ รวมถึงสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยภายใน
พื้นที่โครงการทั้งหมด แสดงถึงไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แต่เป็นการ
รองรับการให้บริการสัมพันธ์กับจานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของทั้ง 2 เขต เพื่อลดการใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งเกินความต้องการของเมืองในภาพรวม

483
(4) ระดับอุดมศึกษา

ภาพที่ 5.4.5 - 13 ผังแสดงศูนย์กลางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-13 ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 ไม่มีศูนย์กลางการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ โ ครงการ ซึ่ ง ความสามารถในการรองรั บ จ านวนจ านวนนั ก เรี ย น
ระดับอุดมศึกษา มีเกณฑ์แตกต่างกันตามสาขาวิชา ส่งผลให้นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตย ซึ่งมี
จานวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้าไท) และนอกพื้นที่โครงการเขตพระโขนง
จานวน 4 แห่ง รวมทั้งหมด 5 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม แสดงถึงไม่ได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง แต่เป็นการรองรับการให้บริการสัมพันธ์กับ
จานวนประชากรวัยเรียนเป้าหมายของทั้ง 2 เขต เพื่อลดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเกินความต้องการ
ของเมืองในภาพรวม และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าศึกษาของกลุ่มประชากรดังกล่าว จากการ
อยู่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งช่วยลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง

484
2) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
(1) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย

ภาพที่ 5.4.5 - 14 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย Model 1 และ Model 2
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-14 ตามแนวคิด Model 1 ไม่มีศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์
หรือสถานีอนามัย ในพื้นที่โครงการ รัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร ทาให้
ไม่มีศูนย์หรือสถานีอนามัยดูแลขอบเขตพื้นที่แขวงคลองเตยทั้งหมด แสดงถึงภายในพื้นที่โครงการไม่
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัยได้ เป็นการเพิ่มภาระให้นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งต้องเพิ่มขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบมากขึ้น แต่ยังคงมีรัศมี
การให้บริการได้อย่างครอบคลุมในภาพรวม
ตามแนวคิด Model 2 มีศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับศูนย์หรือสถานีอนามัย 1 แห่ง
บริ เ วณศู น ย์ ก ลางที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชน (Node 6) ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ดั ง กล่ า ว ท าหน้ า ที่ แ ทน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ซึ่งดูแลขอบเขตพื้นที่แขวงคลองเตยทั้งหมด เป็นการแบ่งเบา
ภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการมีรัศมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โครงการและ
เขตคลองเตยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตพระโขนง แสดงถึงมีความสามารถในการให้บริการ
ได้อย่างครอบคลุม

485
(2) ศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล

ภาพที่ 5.4.5 - 15 ผังแสดงศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขต
พระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-15 ตามแนวคิด Model 1 การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข
ระดับโรงพยาบาล ในพื้นที่โครงการมีจานวน 2 แห่ง รัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ 10
กิโลเมตร โรงพยาบาลดังกล่าว สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนงทั้งหมด
Model 1 มีจานวนเตียงในพื้นที่โครงการ 135 เตียง และจานวนเตียงรวมทั้งหมด 585
เตียง สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 195,000 คน ซึ่งจานวนประชากร Model 1 ใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 ของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงรวมทั้งหมด 205,728 คน แสดง
ถึงโรงพยาบาลในพื้นที่โครงการของ Model 1 ช่วยแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง
จากการให้บริการได้อย่างครอบคลุม แต่ยังขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ จากการไม่สามารถ
รองรับจานวนเตียงได้เพียงพอตามเกณฑ์ของ WHO
ตามแนวคิด Model 2 การให้บริการศูนย์กลางด้านสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ใน
พื้นที่โครงการมีจานวน 1 แห่ง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ เขตคลองเตยและเขต
พระโขนงทั้งหมด
โดยในพื้นที่โครงการรองรับจานวนเตียงได้ 212 เตียง เพียงพอกับความต้องการของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนงรวม 662 เตียง สามารถรองรับให้บริการประชากรได้ประมาณ 220,666
คน ซึ่งจานวนประชากร Model 2 ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ปี 2582 ของเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนงรวมทั้งหมด 220,435 คน แสดงถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงจาก
การให้บริการได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ WHO
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3) ศูนย์กลางการขนส่ง
เป็นการเปรียบเทียบระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน และระบบขนส่งสินค้าของ
Model 1 และ Model 2 ดังแสดงในภาพที่ 5.4.5-16

ภาพที่ 5.4.5 - 16 ผังแสดงระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคนและขนส่งสินค้า Model 1 และ Model 2
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3.1 ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับขนส่งคน
(1) เปรียบเทียบความหลากหลายของทางเลือกในการเดินทาง
จากภาพที่ 5.4.5-16 ตามแนวคิด Model 1 มีการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ภายใน
พื้นที่โครงการ 2 รูปแบบ ได้แก่ Tramway และบริการขนส่งสาธารณะทางน้า ท่าเรือด่วนแม่น้า
เจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว (Cruise Terminal)
โดยไม่มีการเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะทางถนน แต่มีการเพิ่มอาคารจอดรถและทาง
เชื่อมต่อทางด่วน รวมถึงการขยายช่องจราจรของถนนรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นเพียงการลดความ
แออั ด ของพื้ น ที่ ถ นนเท่ า นั้ น แสดงถึ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง สาธารณะเฉพาะศู น ย์
พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านใจกลางพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยมี Skywalk เชื่อมระหว่าง
อาคาร ส่งเสริมการเดินเท้า เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอีกทางหนึ่ง แต่กลุ่มประชากรในชุมชน
ยังคงต้องใช้รถส่วนบุคคลสาหรับเดินทางภายในย่านเป็นหลัก
ตามแนวคิ ด Model 2 มี ก ารเพิ่ ม ทางเลื อ กในการเดิ น ทางภายในพื้ น ที่ โ ครงการ 3
รูปแบบ ได้แก่ Tramway บริการขนส่งสาธารณะทางน้า ทางท่าเรือด่วนแม่น้าเจ้าพระยา และท่าเรือ
ท่องเที่ยว (Cruise Terminal) และ Bus Transit
เส้ น ทาง Bus Transit ดั ง กล่ า ว ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางสายรองภายในพื้ น ที่
โครงการ เน้นรองรับเชื่อมต่อบริเวณที่ Tramway ยกระดับสูงจากพื้นถนน และบริเวณที่มีระบบขนส่ง
สินค้าทางรางรถไฟวิ่งผ่าน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางสาหรับคนในพื้นที่โครงการ ให้มีความ
ปลอดภัย ลดการใช้รถส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ว่าตามแนวคิด Model 2 มีทางเลือกในการเดินทาง
มากกว่า Model 1
(2) เปรียบเทียบการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เป็นการเปรียบเที ยบความครอบคลุ มในการให้บริการ จากรัศมีการให้บริการขนส่ง
สาธารณะทั้งทางราง ทางถนนและทางน้าในระยะ 400 เมตร ตามแนวคิด Model 1 ยังคงมีพื้นที่
บางส่วนของ Smart Community ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ในขณะที่
Model 2 สามารถให้บริการขนส่งสาธารณะได้ครอบคลุมพืน้ ที่โครงการทั้งหมด
(3) เปรียบเทียบความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายการให้บริการ
ตามแนวคิด Model 1 Tramway, Skywalk, ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา และท่าเรือท่องเที่ยว
ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงการเข้าถึงพื้นที่โครงการจากภายนอกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทางทั้ งทางราง ทางถนน และทางน้า แต่ยังขาดประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะทางถนนภายในพื้นที่โครงการ แสดงถึงโครงข่ายดังกล่าวเน้นรองรับ
กลุ่มประชากรภายนอกเพื่อใช้บริการศูนย์กลางพาณิชยกรรมของพื้นที่โครงการเป็นหลัก
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ตามแนวคิด Model 2 Tramway ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือท่องเที่ยว และ Bus
Transit ส่ งผลให้มี การเชื่อมโยงการเข้าถึงพื้นที่โครงการจากภายนอกได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
Model 1 จากการมีระบบขนส่งสาธารณะทางถนนภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการเดินทางทั้งทางราง ทางถนน และทางน้า แสดงถึงโครงข่ายดังกล่าวสามารถรองรับทั้งกลุ่ม
ประชากรภายนอกและกลุ่มประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ
3.2 ระบบขนส่งสินค้า
(1) เปรียบเทียบความหลากหลายของทางเลือกในการขนส่งสินค้า
ตามแนวคิ ด Model 1 ทางเลื อ กในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าเข้ า และออกจากท่ า เรื อ
กรุงเทพ มีเฉพาะทางถนนเท่านั้น ซึ่งจากการขยายถนนโดยรอบโครงการ และการพัฒนาทางเชื่อมต่อ
ท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ทาให้ช่วยลดความแออัดของการจราจรทาง
ถนน ส่งผลต่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ
ตามแนวคิ ด Model 2 ทางเลื อ กในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางน้ าเข้ า และออกจากท่ า เรื อ
กรุงเทพ มี 2 ทางเลือก คือ ทางรางและทางถนน ซึ่งเป็นการใช้เส้นทางรถไฟร่วมกับเส้นทางขนส่ง
น้ามันดิบจากจังหวัดกาแพงเพชรมายังโรงกลั่นน้ามันบางจาก
ส่วนทางถนน เป็นการขนส่งผ่านทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ สายบางนาอาจณรงค์ (S1) เหมือนกับ Model 1 และเมื่อเส้นทางดังกล่าวแล้วเสร็จ มีข้อเสนอแนะให้กาหนด
มาตรการการขนส่งสินค้าเข้า-ออกพื้นที่โครงการผ่านทางพิเศษยกระดับเท่านั้น เพื่อแยกระบบขนส่ง
สินค้าออกจากระบบขนส่งสาธารณะสาหรับคน
(2) เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ตามแนวคิด Model 1 ความเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้ายังคงเหมือนกับ
ปัจจุบัน คือมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางน้าไปยังการขนส่งสินค้าทาง
ถนนเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบราง ซึ่งในภาพรวมโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถ
กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทั่วถึง
ตามแนวคิด Model 2 ความเชื่อมโยงระบบโครงข่า ยการขนส่ งสิ นค้า มีการเปลี่ ย น
รูปแบบการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางน้าไปยังการขนส่งสินค้าทางราง และทางถนน ส่งผล
ให้โครงข่ายการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากกว่า Model 1 จากการมีทางเลือกในการขนส่งมากขึ้น
(3) เปรียบเทียบการซ้อนทับกับระบบขนส่งสาหรับขนคน
ตามแนวคิด Model 1 การขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ มีการซ้อนทับกับ
ระบบขนส่งสาหรับคน คือ ทางรางและทางถนน โดยเฉพาะถนนอาจณรงค์ ซึ่งเมื่อขยายถนนดังกล่าว
สามารถลดความแออัดของการจราจรทางถนนได้ แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาหรับผู้ที่
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เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ และมีการซ้อนทับของการขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ซึ่งวิ่งผ่าน
ถนนอาจณรงค์ มีการซ้อนทับกับ Tramway ที่ระดับพื้นถนน ส่งผลต่ อความปลอดภัยในการเข้าใช้
บริการ Tramway ที่สถานีดังกล่าว
ตามแนวคิด Model 2 การขนส่งสินค้าเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ มีการซ้อนทับกับ
ระบบขนส่งสาหรับคน คือ ทางรางและทางถนน ซึ่งมีการยกระดับเส้นทาง Tramway สูงจากพื้นถนน
สาหรับจุดตัดหรือบริเวณที่ซ้อนทับกับระบบขนส่ง สินค้าทางรางรถไฟ เพื่อเป็นการแยกระบบขนส่ง
สาธารณะสาหรับขนส่งคน ออกจากระบบขนส่งสินค้า ทาให้มีความปลอดภัยในการใช้บริการ
ส่วนการซ้อนทับกับระบบขนส่งทางถนน ซึ่งมีการเพิ่มเส้นทาง Bus Transit เป็นการ
ส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถส่วนบุคคล เพื่อลดความแออัดของการจราจร รวมถึงการ
กาหนดให้รถบรรทุกเข้าออกพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าผ่านทางด่วนยกระดับเท่านั้น เป็นการแยกระบบ
ขนส่งสินค้าออกจากระบบขนส่งคนได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ต ลอดแนวเส้ น ทางขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถไฟผ่ า นพื้ น ที่ โ ครงการ มี Extra
Openspace สวนสาธารณะชุมชน และสวนสาธารณะระดับเมือง ทาหน้าที่เป็น Buffer เพื่อกั้นการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภค สาธารณูการของพื้นที่โครงการ ส่งผลต่อการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
4.2.2 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่ง สัมพันธ์กับขนาดประชากร และขอบเขต
การปกครอง ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ภาพที่ 5.4.5 - 17 ผังแสดงศูนย์กลางการบริการของ Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-17 ศูนย์กลางการบริการภายในพื้นที่โครงการตามแนวคิด Model 1
และ Model 2 ซึ่งมีองค์ประกอบและตาแหน่งที่ตั้งเหมือนกัน ได้แก่ กรมศุลกากรเดิม แสดงถึงมี
ความสามารถในการรองรับการให้บริการได้มีประสิทธิภาพเหมือนกัน
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ส่วนสถานีดับเพลิง เป็นการเพิ่มในพื้นที่โครงการ จานวน 1 แห่ง สาหรับ Model 1 อยู่
ในบริเวณ C3-3 Zone และ Model 2 บริเวณศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ (Node 2)
แสดงถึงมีความสามารถในการรองรับการให้บริการได้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เป็นการแบ่งเบา
ภาระของเขตคลองเตย
ศูนย์กลางการบริการซึ่ง Model 1 สามารถรองรับการให้บริ การได้มีประสิทธิภาพและ
เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงได้มากกว่า Model 2 คือ การเพิ่มสถานี
ตารวจ 1 แห่ง บริเวณ Smart Community ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานีตารวจนครบาลท่าเรือ
ศูนย์กลางการบริการซึ่ง Model 2 สามารถรองรับการให้บริการได้มีประสิทธิภาพและ
เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงได้มากกว่า Model 1 คือ การเพิ่มสานักงาน
เขตคลองเตย บริเวณศูนย์กลางราชการ และบริการสาธารณะ (Node 2) เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์
ราชการแทนสานักงานเขตเดิม
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ จานวน 6 แห่ง กระจายตัวสัมพันธ์กับศูนย์กลางการศึกษา
แต่ละแห่ง เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงจากการรองรับการให้บริการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่รวม 11 แห่ง
4.2.3 กลุ่มแสดงข้อมูลสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นทีศ่ ึกษาตั้งอยู่ในเขตพืน้ ที่ให้บริการ
(1) ไฟฟ้า

ภาพที่ 5.4.5 - 18 ผังแสดงการให้บริการไฟฟ้านครหลวง Model 1 และ Model 2 เขตคลองเตยและเขตพระโขนง

จากภาพที่ 5.4.5-18 ตามแนวคิ ด Model 1 และ Model 2 ใช้ ร ะบบไฟฟ้ า เหมื อ น
ปัจจุบัน คือ เป็นระบบไฟฟ้ากระจายไฟฟ้าแรงสูง 24 กิโลโวลต์ ชนิดสายอากาศ โดย Model 1 มี
สถานีไฟฟ้าย่อย บริเวณ C3-3 Zone และ Model 2 มีสถานีไฟฟ้าย่อย บริเวณศูนย์กลางราชการและ
บริการสาธารณะ (Node 2) 1 แห่ง ซึ่งมีขนาดพื้นที่ดินเท่ากัน แสดงถึงมีความสามารถรองรับกาลัง
ผลิตได้เท่ากัน
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กาหนดให้สถานีไฟฟ้าย่อยของ Model 1 และ Model 2 สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับพื้นที่
เขตคลองเตยได้ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยสามารถให้บริการได้
เพียงพอกับความต้องการในอนาคต สาหรับรองรับจานวนประชากรเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาแบบ
ความหนาแน่นสูงของพื้นที่โครงการ แสดงถึงเป็นการแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้านครหลวงเขต
คลองเตยจากการให้บริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
(2) ประปา
ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 ไม่มีสถานีประปาย่อยในพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบัน
การประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท สามารถในการให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการและมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม รวมถึงการประปานครหลวงอีก 3 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวงสาขา
แม้นศรี การประปานครหลวงสาขาทุ่งมหาเมฆ และการประปานครหลวงสาขาตากสิน สามารถ
ให้บริการภายในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม ไม่มีปัญหาด้าน
แรงดันน้า ปริมาณน้า และคุณภาพน้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจาวัน
ภายในพื้นที่โครงการของทั้ง 2 Model มีการวางแผนปรับปรุงขยายระบบผลิต ระบบท่อ
ส่งน้าประปา และระบบท่อจ่ายน้าประปาให้มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบหนาแน่น
สูง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม
(3) การจัดเก็บและกาจัดขยะ
ปัจจุบันสานักงานเขตคลองเตยสามารถเก็บขนและกาจัดมูลฝอยดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
และมีความสามารถในการจัดเก็บและกาจัดขยะมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม
ตามแนวคิดของ Model 1 และ Model 2 มีการออกแบบให้มีโรงพักขยะย่อยกระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่แต่ละโซน โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการวาง และสะดวกต่อการเข้าถึงของรถเก็บ
ขยะ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และขยะแต่ละ
โซนจะถูกเก็บผ่านรถเก็บขยะไปไว้ที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมของโครงการ เป็นการแบ่งเบาภาระ
ของส านักงานเขตคลองเตย แต่ตามแนวคิด Model 1 ซึ่ งย้ายสานักงานคลองเตยออกจากพื้น ที่
โครงการ ส่งผลต่อการไม่มศี ูนย์กลางหน่วยงานในการบริหารจัดเก็บและกาจัดขยะของพื้นที่เขต
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(4) การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 มีการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย คือ ส่งเสริมให้
มีการบาบัดน้าเสียที่แหล่งกาเนิด และตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการออกแบบระบบระบายน้าในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ส่งผลให้การ
ระบายน้าและบาบัดน้าเสียมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน เป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ
โดยรอบจากการพัฒนาโครงการที่มีความหนาแน่นสูง
ตามแนวคิด Model 2 ซึ่งมีสัดส่วนศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา และ Extra
Openspace รวมคิดเป็นร้อยละ 29.95 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
รองรับปริมาณน้าซึมลงดินได้อีกทางหนึ่ง
4.2.4 กลุ่มแสดงที่ตั้งบริการสาธารณะ ซึ่งไม่จากัดรัศมีการเข้าถึง หรือมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย

ภาพที่ 5.4.5 - 19 ผังแสดงศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ Model 1 และ Model 2

ตามแนวคิด Model 1 และ Model 2 ไม่มีสถานทูตและสถานกงสุล และศูนย์กลางด้าน
ศาสนาในพื้นที่โครงการ แต่จากการเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะทั้ง Tramway และ Bus Transit ส่งผล
ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้น
ส่วนศูนย์กลางด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการกระจายตัวสัมพันธ์กับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน ซึ่ง Model 1 เน้นรองรับสัมพันธ์กับศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและ
ระดับย่าน ส่วน Model 2 เน้นรองรับสัมพันธ์กับศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา โดยให้มี
พิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมกับสวนสาธารณะระดับย่าน และมีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับ สวนสาธารณะระดับ
เมือง เพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นที่สาธารณะ ทั้งการออกกาลังกาย และส่งเสริม
การเรียนรู้ เป็นการดึงดูดกลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่โครงการเพิ่มมากขึ้น
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5) ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
5.1 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิ นศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของ
และความสามารถรองรับจานวนประชากร Model 1 และ Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 20 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินนันทนาการและการกีฬา Model 1 และ Model 2

ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา

119,721

119,721
119,721
-

13,302

13,302

1,339,750
1,339,750
1,763,964

62,293
171,950
189,971
424,214
0.00
0.00

47,134

47,134

618,296

258,296
216,000
144,000
618,296

0.00
0.00

73,144

73,144

1,339,750
1,339,750
2,302,539

320,589
292,229
349,971
962,789

0.00
0.00

106,976

106,976

Model 2
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
รองรับจานวน
พื้นที่ดิน
รองรับจานวน
(ตร.ม.)
ประชากรรวม
(ตร.ม.)
ประชากรรวม

-

258,296
119,721

216,000

-

144,000

บชุยมบขนาดพื
ชน สวนสาธารณะระดั
บย่าน สวนสาธารณะระดั
อง 1 และ Model 2
ภาพที่ 5.4.5 - 21สวนสาธารณะระดั
แผนภูมิเปรียบเที
้นที่ดินสวนสาธารณะของพื
้นที่โครงการบเมืModel

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

Model 1
Model 2

หมายเหตุ : พื้นที่สวนสาธารณะของ Model 2 มีพื้นทีอ่ นุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ จึงรองรับประชากรรวม 658,296/9 = 73,144 คน
เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ดินสวนสาธารณะของพื้นที่โครงการ Model 1 และ Model 2

พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
1
สวนสาธารณะระดับชุมชน
2
สวนสาธารณะระดับย่าน
3
สวนสาธารณะระดับเมือง
รวมพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิง้ ร้าง
1
พื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
รวมพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือทิ้งร้าง
รวมศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาทั้งหมด

ลาดับ
ที่

Model 1
พื้นที่โครงการ
เขตคลองเตยและเขตพระโขนง
พื้นที่ดิน
รองรับจานวน
พื้นที่ดิน
รองรับจานวน
(ตร.ม.)
ประชากรรวม
(ตร.ม.)
ประชากรรวม

ตาราง 5.4.5 - 7 เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬาของ และความสามารถรองรับจานวนประชากร
Model 1 และ Model 2
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จากภาพที่ 5.4.5-20 ภาพที่ 5.4.5-21 และตาราง 5.4.5-7 ตามแนวคิด Model 1 มี
เฉพาะสวนสาธารณะระดับย่าน 2 แห่ง พื้นที่รวม 119,721 ตร.ม. ตามเกณฑ์ WHO สามารถรองรับ
ประชากรของพื้นที่โครงการได้เพียง 13,302 คน จากจานวนประชากรรวม 58,437 คน และภาพรวม
เขตคลองเตยและเขตพระโขนงสามารถรองรับประชากรได้เพียง 47,134 คน จากจานวนประชากร
รวม 205,728 คน คิดเป็นร้อยละ 22.91 แสดงถึงการให้บริการศูนย์กลางด้านนันทนาการและการ
กีฬาของ Model 1 ยังขาดประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ WHO โดยไม่สามารถรองรับ
จานวนประชากรของพื้นที่โครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้เป็นการเพิ่มภาระให้นอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งในภาพรวมไม่สามารถรองรับจานวนประชากรเป้าหมาย
ของทั้ง 2 เขตได้อย่างเพียงพอเช่นกัน
ตามแนวคิด Model 2 มีทั้งสวนสาธารณะระดับชุมชน 6 แห่ง สวนสาธารณะระดับย่าน
3 แห่ง และสวนสาธารณะระดับเมือง 1 แห่ง พื้นที่รวม 618,296 ตร.ม. โดยมีพื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สวนสาธารณะ ทาให้มีพื้นที่รวม 658,296 ตร.ม. สามารถ
รองรับประชากรของพื้นที่โครงการได้ 73,144 คน เท่ากับจานวนประชากรเป้าหมายของ Model 2
และภาพรวมเขตคลองเตยและเขตพระโขนงสามารถรองรับประชากรได้ 106,976 คน จากจานวน
ประชากรรวม 220,435 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52 แสดงถึงการให้บริการศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬาของ Model 2 มีประสิทธิภาพในการให้บริการตามเกณฑ์ WHO สาหรับรองรับจานวน
ประชากรเป้าหมายของพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอเท่านั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของนอกพื้นที่
โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่ ง ในภาพรวมยั ง ไม่ ส ามารถรองรั บ จ านวนประชากร
เป้าหมายทั้งหมดของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงได้อย่างเพียงพอเช่นกัน แต่มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากกว่า Model 1
รวมถึงการมี Extra Openspace ในพื้นที่โครงการ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ
สีเขียวได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะสาหรับ กทม. ในการพัฒนาพื้นที่นอกโครงการเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง เพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่นันทนาการและการกีฬาในอนาคต
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5.2 เปรียบเทียบความครอบคลุมในการให้บริการศูนย์กลางด้านนันทนาการและการ
กีฬาของ Model 1 และ Model 2

ภาพที่ 5.4.5 - 22 ผังแสดงศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา Model 1 และ Model 2
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(1) สวนสาธารณะระดับชุมชน
ตามแนวคิด Model 1 ไม่มีสวนสาธารณะระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ เป็นการเพิ่ม
ภาระให้เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการกลุ่มประชากรของพื้นที่โครงการ
และยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด ตามรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่
ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร
ตามแนวคิด Model 2 มีสวนสาธารณะระดับชุมชนในพื้นที่โครงการ 6 แห่ง กระจายตัว
สัมพันธ์กับตาแหน่งที่อยู่อาศัยของพื้นที่โครงการ เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนง ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั้งหมดของพื้นที่โครงการ
(2) สวนสาธารณะระดับย่าน
ตามแนวคิด Model 1 มีสวนสาธารณะระดับย่านในพื้นที่โครงการ 2 แห่ง อยู่ในบริเวณ
G Zone และ Business Zone เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งสามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด รวมถึงนอกพื้นที่โครงการ ตามรัศมีการให้บริการสาหรับ
พื้นที่ชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร
ตามแนวคิด Model 2 มีสวนสาธารณะระดับย่านในพื้นที่โครงการ 3 แห่ง อยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางการเงิน (Node 1), ศูนย์กลางราชการและบริการสาธารณะ (Node 2)
และศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง (Node 4) เป็นการแบ่งเบาภาระของเขต
คลองเตยและเขตพระโขนง ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด รวมถึงนอกพื้นที่
โครงการ และแสดงถึงมีความสามารถแบ่งเบาภาระของเขตมากกว่า Model 2 จากการมีขนาดพื้น
ที่ดินและจานวนแห่งมากกว่า
(3) สวนสาธารณะระดับเมือง
ตามแนวคิด Model 1 ไม่มีสวนสาธารณะระดับเมืองในพื้นที่โครงการ เป็นการเพิ่มภาระ
ให้เขตคลองเตยและเขตพระโขนง จากการรองรับการให้บริการกลุ่มประชากรของพื้นที่โครงการ ซึ่ง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั้งหมด ตามรัศมีการให้บริการสาหรับพื้นที่ชุมชนในระยะ
10 กิโลเมตร
ตามแนวคิด Model 2 มีสวนสาธารณะระดับเมืองในพื้นที่โครงการ 1 แห่ง บริเวณ
ศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา (Node 5) เป็นการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระ
โขนง ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการ รวมถึงเขตคลองเตยและเขตพระโขนงทั้งหมด
รวมถึงทาหน้าที่เป็น Buffer ระหว่างพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม กับพื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ส่งผลให้พื้นที่ทั้ง 3 ส่วนหลักสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นการลดมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Green Port และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
เป็นการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบองค์ประกอบ
และสัดส่วนของเมือง และระบบโครงสร้างเมือง บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ตามผังแม่บทโครงการของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (Model 1) กับองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบ
โครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง (Model 2) จาแนกประเภทตาม
แนวคิดของงานวิจัย โดยมีภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบขนส่ง ดังแสดงในภาพที่ 6-1 และ
เปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) และ OSP
(Open Space Percentage) ดังแสดงในภาพที่ 6-2
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42.57
6.24
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29.69

27.74
4.16

35.37

33.97
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49.01

40.88

M2
M1
ขนส่งสินค้าทางน้า

29.69

10.11
1.57
8.54

M1
M2
พาณิชยกรรม

12.14

18.10

11.44

10.28

M1
M2
ชุมชนเมือง

ภาพที่ 6 - 1 ผังและแผนภูมิเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบขนส่ง Model 1 และ Model 2
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ภาพที่ 6 - 2 ผังเปรียบเทียบความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน Model 1 และ Model 2

6.1 ความสามารถในการรองรับจานวนประชากร
ตาราง 6.1 - 1 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับจานวนประชากร Model 1 และ Model 2
ประชากร
Model 1
Model 2
Model 2 - Model 1

ความสามารถรรองรับจานวนประชากร
จานวนประชากรวัยแรงงาน
พื้นที่โครงการ
ว่างงาน+ย้ายงาน
รวม 2 เขต พื้นที่โครงการ
นอกพื้นที่โครงการ
ในชุมชน
นอกชุมชน
รวม
33,931
24,506 58,437
205,728
35,230
15,006
55,397
17,747 73,144
220,435
44,097
+21,466
-6,759 +14,707
+14,707
+8,867
-

รวม
50,236
59,103
+8,867

จากตาราง 6.1-1 Model 1 ได้ย้ายกลุ่มประชากรในชุมชนเดิมดังกล่าวออกจากพื้นที่
โครงการ โดยรองรับได้เพียง 33,931 คน และเน้นรองรับกลุ่มประชากรนอกชุมชนกลุ่มใหม่แทน ซึ่ง
มากกว่า Model 2 รวม 6,759 คน แต่ Model 2 สามารถรองรับจานวนประชากรรวมได้มากกว่า
Model 1 ถึง 14,707 คน และรองรับประชากรในชุมชนเดิมมากกว่าถึง 21,466 คน
เมื่อเปรียบเทียบจานวนประชากรวัยแรงงาน Model 2 รองรับ ประชากรวัยแรงงาน
มากกว่า Model 1 รวม 8,867 คน จากการพัฒนาพื้นที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่า ดังแสดงใน
ภาพที่ 6-2 และมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่มากกว่าประมาณ 5 เท่าของ Model 1 ดังแสดงในภาพที่ 6-1
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6.2 ความสามารถในการรองรับจานวนที่อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่ดินและความหนาแน่นที่อยู่อาศัย
ตาราง 6.2 - 1 เปรียบเทียบความสามารถในการรองรับที่อยูอ่ าศัย Model 1 และ Model 2
ที่อยู่อาศัย
Model 1
Model 2
Model 2 - Model 1

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
329,271
308,000
-21,271

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)
2,969,153
2,156,000
-813,153

ความหนาแน่นสูงสุด
FAR
มากกว่า 10
7

สัดส่วนพื้นที่ว่าง
OSP (%)
20%-มากกว่า 80%
50%

จานวน
ครัวเรือน
34,822
36,426
+1,604

จากตาราง 6.2-1 Model 2 สามารถรองรับจานวนครัวเรือนได้มากกว่า Model 1 รวม
1,604 ครัวเรือน โดยมีขนาดพื้นที่ดินน้อยกว่า 21,271 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าถึง 813,153 ตร.ม.
และมีความหนาแน่นน้อยกว่า จึงเห็นได้ว่า Model 1 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า มีขนาด Unit ไม่
สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือน
Model 1 เน้ น รองรั บ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ กลุ่ ม ประชากรนอกชุ ม ชน มี ศู น ย์ ก ลางหลั ก
บริเวณ Residential Zone ส่วน Model 2 เน้นรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนเดิม มีศูนย์กลางหลัก
บริเวณศูนย์กลางที่อยู่อาศัยชุมชน (Node 6) และศูนย์กลางนันทนาการและการกีฬา (Node 5) ซึ่ง
ทั้ง 2 Model ปรับรูปแบบเป็นอาคารสูง จากปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด
เมื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย Model 1 มีสภาพแวดล้อมบนแปลงที่ดิน
ดีกว่า แต่เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบ Model 2 มีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยดีกว่า จาก
การล้อมรอบที่อยู่อาศัยด้วยพื้นที่โล่งสาธารณะสีเขียว ดังแสดงในภาพที่ 6-2 (ด้านบนขวา) ซึ่งมี
สัดส่วน OSP มากกว่า 80%
6.3 ความสามารถในการรองรับประชากรวัยแรงงาน และขนาดพื้นที่ดินพาณิชยกรรม
ตาราง 6.3 - 1 เปรียบเทียบพื้นทีส่ ่วนพาณิชยกรรม Model 1 และ Model 2
พาณิชยกรรม
Model 1
Model 2
Model 2 - Model 1

พื้นที่ดินรวม
(ตร.ม.)
854,499
303,000
-551,499

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)
6,253,416
1,711,500
-4,541,916

ตาแหน่งงาน
147,350
59,800
-87,550

ประชากรวัยแรงงาน
พื้นที่โครงการ
นอกโครงการ
35,230
15,006
44,097
+8,867
-

รวม
50,236
59,103
+8,867

จากตาราง 6.3-1 Model 2 สามารถรองรั บ ต าแหน่ ง งานได้ น้ อ ยกว่ า Model 1 ถึ ง
87,550 ตาแหน่ง เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ดินน้อยกว่าถึง 551,499 ตร.ม. และพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าถึง
4,541,916 ตร.ม. แสดงถึง Model 1 มีตาแหน่งงานว่างรองรับประชากรวัยแรงงานนอกเขตได้อีก
97,114 ต าแหน่ ง ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ระยะทางและระยะเวลาในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง งาน ในขณะที่
Model 2 มีตาแหน่งงานสมดุลกับจานวนประชากรวั ยแรงงานของ 2 เขต และสามารถรองรับเพิ่มได้
อีก 679 ตาแหน่ง โดยสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวกจากการอยู่อาศัยภายในพื้นที่เขตคลองเตย
และเขตพระโขนง
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ทั้ง 2 Model มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านใน 2 บริเวณหลัก ได้แก่
ใจกลางพื้นที่โครงการ และบริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระรามที่ 4 ส่วนศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับชุมชน มีเฉพาะ Model 2 กระจายตัวสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย ดังแสดงในภาพ 6-1 (ด้านขวาบน)
6.4 ความสามารถแบ่งเบาภาระบริการสาธารณะ และศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา เขต
คลองเตยและเขตพระโขนง
ตาราง 6.4 - 1 เปรียบเทียบพื้นทีบ่ ริการสาธารณะ และสวนสาธารณะ Model 1 และ Model 2

147,464
208,657
+61,193

Extra Openspace /
ที่จอดรถ

33,213
6,400
-26,813

การบริการ

7,508
8,000
+493

ด้านอนุรักษ์เพื่อศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

349,206
542,217
+193,011

สวนสาธารณะ

ด้านศาสนา

Model 1
Model 2
Model 2 - Model 1

พื้นที่ดิน
รวม
(ตร.ม.)

การขนส่ง

บริการสาธารณะ

การศึกษา

บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ตร.ม.)

0
0
0

161,021
40,000
-121,021

0
279,160
+279,160

พื้นที่ดิน
รวม (ตร.ม.)
119,721
618,296
+498,575

รองรับจานวน
ประชากร (คน)
13,302
73,144
+59,842

หมายเหตุ : พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ Model 2 เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ จึงรองรับ
ประชากรรวม 658,296/9 = 73,144 คน

จากตาราง 6.4-1 Model 2 มีขนาดพื้นที่ดินสาธารณูปโภค สาธารณูปการรวมมากกว่า
Model 1 ถึง 193,011 ตร.ม. กระจุกตัวบริเวณศูนย์กลางราชการและบริการสาธารณะ (Node 2) มี
Extra Openspace / ที่จอดรถ เพิ่มขึ้นจาก Model 1 มากที่สุด 279,160 ตร.ม. เป็นที่โล่งสาธารณะ
และ Buffer กั้นแนวรถไฟขนส่งสินค้าผ่าน ดังแสดงในภาพที่ 6-1 (ด้านขวาบน)
Model 1 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กระจายตัวสนับสนุนพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
ดังแสดงในภาพที่ 6-1 (ด้านซ้ ายบน) มีศูนย์กลางอนุรักษ์เพื่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากกว่ า
Model 2 ถึง 121,021 ตร.ม. และมีบริการซึ่งเพิ่มภาระให้เขต คือ โรงเรียนอนุบาล และสถานีอนามัย
ส่วนโรงพยาบาลแบ่งเบาภาระแต่ขาดประสิทธิภาพ บริการซึ่ ง Model 1 มีความสามารถในการ
ให้ บ ริ ก ารมากกว่ า Model 2 คื อ สถานี ต ารวจ และบริ ก ารซึ่ ง Model 2 มี ค วามสามารถในการ
ให้บริการมากกว่า คือ สานักงานเขตคลองเตย และห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
Model 2 มีพื้นที่สวนสาธารณะมากกว่า Model 1 ถึง 498,575 ตร.ม. ซึ่งมีสัดส่วนมาก
ที่สุดเมื่อไม่รวมพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ สามารถรองรับประชากรทั้งหมดของพื้นที่
โครงการและมากกว่า Model 1 ถึง 59,842 คน โดยมีสวนสาธารณะระดับชุมชน 6 แห่ง ระดับย่าน
3 แห่ง และระดับเมือง 1 แห่ง เป็น Buffer กั้นระหว่างพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม
กับพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ส่งผลให้พื้นที่ทั้ง 3 ส่วนหลักสามารถอยู่ร่วมกันได้
แสดงถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Green Port
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6.5 ระบบโครงสร้างเมือง
Model 1 และ Model 2 มีพื้นที่ดินและตาแหน่งที่ตั้งพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและ
โลจิสติกส์แยกตัวออกจากพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม ทาให้องค์ประกอบ 3
ส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดผลกระทบด้านจราจรทางถนนผ่านพื้นที่โครงการ
เนื่องจากมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าผ่านทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
ตามแนวคิด Model 1 ตาแหน่งการใช้ประโยชน์ที่ดินสัมพันธ์กับเส้นทาง Tramway โดย
มีศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่านหนาแน่นสูงอยู่โดยรอบ เน้นรองรับบุคคลภายนอกใน
การเข้าถึงศูนย์กลางพาณิชยกรรมเป็นหลัก และมี Skywalk เชื่อมโยงใจกลางพื้นที่โครงการทั่วถึง
ทั้งหมด และเข้าถึงทางน้าได้เพิ่ม การขยายถนนรอบพื้นที่โครงการช่วยลดการจราจรที่แออัด แต่ไม่ได้
เพิ่มทางเลือกในการเดินทางดังแสดงในภาพที่ 6-1 (ด้านซ้ายบน)
ตามแนวคิด Model 2 ตาแหน่งการใช้ประโยชน์ที่ดินสัมพันธ์กับเส้นทาง Tramway ซึ่ง
ยกระดับสถานีแตกต่างจาก Model 1 เพื่อลดการซ้อนทับกับการขนส่งสินค้าทางรางรถไฟผ่านพื้นที่
โครงการ โดยมี บ ทบาทแตกต่ า งกั น ตามศั ก ยภาพในแต่ ล ะ Node มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แบบ
ผสมผสาน และหนาแน่นสูงเฉพาะพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวและบริการ
สาธารณะหนาแน่นน้อย ตามแนวคิด Smart Growth สามารถเข้าถึงทางน้าได้เหมือน Model 1 ไม่มี
Skywalk แต่มีการเพิ่ม Bus Transit เชื่อมต่อการเดินทางสายรองภายในพื้นที่โครงการดังแสดงใน
ภาพที่ 6-1 (ด้านขวาบน) ทาให้สามารถรองรับได้ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในพื้นที่โครงการ
6.6 สรุปผลการเปรียบเทียบ Model 1 และ Model 2
ตาราง 6.6 - 1 สรุปประเด็นเปรียบเทียบจุดเด่นของ Model 1 และ Model 2
ลาดับ

ประเด็น

1

บทบาทหลักของพื้นที่โครงการ เมื่อไม่นับพื้นที่ส่วน
ขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาแบบหนาแน่นสูง
ความสามารถรองรับจานวนประชากรและครัวเรือน
ความสามารถรองรับจานวนประชากรวัยแรงงาน
ความสามารถรองรับกลุ่มประชากรในชุมชนเดิม
สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย
ขนาดที่อยู่อาศัยสัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม
ความสามารถรองรับตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงานสมดุลกับจานวนประชากรวัยแรงงาน
ความสามารถแบ่งเบาภาระบริการสาธารณะ และ
สวนสาธารณะของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง

2
3
4
5
6
8
9
10
11

จุดเด่น
Model 1
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน

Model 2
ศูนย์กลางด้านนันทนาการ
และการกีฬา

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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จากการศึกษาเปรียบเทียบดังแสดงในตาราง 6.6-1 Model 1 ซึ่งเน้นความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ และ Model 2 ซึ่งเน้นความสมดุลตามแนวคิด Job-Housing balance ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่ า Model 2 มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ การพั ฒ นามากกว่ า Model 1 ถึ ง แม้ จ ะมี ค วามคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่า แต่สามารถรองรับประชากรได้มากกว่า Model 1 ซึ่งรองรับทั้งกลุ่มประชากรใน
ชุ ม ชนเดิ ม ทั้ ง หมด และกลุ่ ม ประชากรใหม่ เป็ น การลดปั ญ หาการย้ า ยประชากรในชุ ม ชนเดิ ม
นอกจากนี้ Model 2 มีแหล่งงานพาณิชยกรรมสัมพันธ์กับประชากรวัยแรงงาน และสมดุลกับที่อยู่
อาศัย ทาให้สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้จากการอาศัยในเขตคลองเตยและเขตพระโขนง จึงไม่เกิด
ปัญหาตาแหน่งงานมากเกินประชากรวัยแรงงานอย่าง Model 1 ซึ่งมีแรงงานจากนอกเขตจานวนมาก
เป็นการเพิ่มภาระการให้บริการสาธารณะและสวนสาธารณะ แตกต่างจาก Model 2 ที่มีการแบ่งเบา
ภาระให้ทั้ง 2 เขต ด้วยการรองรับบริการสาธารณะอย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ มี
พื้นที่สีเขียวมากที่สุดและหลายระดับ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในเมือง รวมถึงเสนอแนะให้
กทม. เพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอนอกพื้นทีโ่ ครงการในอนาคต
6.7 สรุปหลักการจัดองค์ประกอบเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ตามแนวคิด Model 2
งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะหลักการจัดองค์ประกอบเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเมือง Model 2 เพื่อให้องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ที่ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนขนส่ง
สินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง สามารถอยู่ร่วมกันได้ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม มีความสมดุล และอยู่ในตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 6.7-1

ภาพที่ 6.7 - 1 สรุปหลักการจัดองค์ประกอบเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่
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โดยมีเงื่อนไข และสถานการณ์ของพื้นที่เมืองท่าเรือที่เหมาะสาหรับนาแนวคิด Model 2
ไปปรับใช้ คือ เมืองท่าเรือที่อยู่ร่วมกับชุมชนเดิม และต้องการพัฒนาโดยให้พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทาง
น้าอยู่ร่วมกับชุมชนเดิมดังกล่าวได้อย่างสมดุล มีพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมสมดุลกับจานวนตาแหน่งงาน
สามารถแบ่งเบาภาระการให้บริการสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวของเมืองในภาพรวม
ทั้ ง นี้ ใ นงานวิ จั ย Model 2 ยั ง คงมี ข้ อ จ ากั ด ในการศึ ก ษาประเด็ น และปั จ จั ย อื่ น ๆ
นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง ส่งผลให้ยังคงมีช่องว่างสาหรับการนาไปปรับใช้และการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะสาหรับการนาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้โดยควรคานึงถึงปัจจัย
เหล่านี้ต่อไป ประกอบด้วย
6.7.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวคิด Model 2 ไม่ได้คานึงถึง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าแปลงที่ดิน มูลค่า
สินทรัพย์ ความคุ้มทุน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งตามแนวคิดของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ต้องการแปลงที่ดินดังกล่าวให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
6.7.2 ปัจจัยด้านสังคม
ตามแนวคิด Model 2 ไม่ได้คานึงถึง สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากร เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ อัตราส่วนพึ่งพิง (ทางอายุ) ฯลฯ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรใน
ชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งในสถานการณ์จริงมีความขัดแย้งระหว่างระดับรายได้ กับขนาดที่อยู่อาศัย
สัมพันธ์กับขนาดครัวเรือนที่เหมาะสม ส่งผลให้กลุ่มประชากรในชุมชนไม่สามารถซื้อ Unit ขนาดใหญ่
ราคาแพงได้
ประกอบกับการตั้งสมมติฐานของ Model 2 ซึ่งกาหนดให้ประชากรวัยแรงงานสามารถ
เข้าถึงตาแหน่งงานพาณิชกรรมได้ทุกประเภทเหมือนกัน โดยไม่ได้คานึงถึงระดับการศึกษา สัมพันธ์กับ
ความต้องการทักษะ ความรู้ ความสามารถของตาแหน่งงานแต่ละประเภท
6.7.3 ปัจจัยด้านมุมมองการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
ตามแนวคิด Model 2 อ้างอิงกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมืองเป็นหลัก โดยยังขาดการ
กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของพื้นที่โครงการในอนาคตว่าควรจะเป็นอย่างไร รวมถึงบริบทและ
การพัฒนาเมืองโดยรอบ ศักยภาพของพื้นที่โครงการ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต และกลุ่ม
ผู้ ใ ช้ ง าน (User) แต่ ล ะ Generation ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบกิ จ กรรมและลั ก ษณะการใช้ ง านพื้ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และควรมี
การทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีเมืองดังกล่าว ว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของเมืองในอนาคตได้อย่างไร
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6.8 ข้อเสนอแนะ
6.8.1 ข้อเสนอแนะสาหรับพื้นที่โครงการบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
ส าหรับพื้นที่ โครงการบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ซึ่ งมีแผนพัฒนาผังแม่บทโครงการตาม
แนวคิ ด Model 1 ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง จุ ด เด่ น และผลกระทบจากการพั ฒ นาไว้ แ ล้ ว นั้ น งานวิ จั ย นี้ ไ ด้
เสนอแนะการพัฒนาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีเมือง Model 2 เพื่อให้องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ พื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม และพื้นที่ ส่วนชุมชนเมือง
สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีความสมดุล และอยู่ในตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม เป็นส่วน
หนึ่งของการแบ่งเบาภาระของเขตคลองเตยและเขตพระโขนง สามารถรองรับกลุ่มประชากรเดิมของ
พื้นที่โครงการได้ทั้งหมด รวมถึงสามารถรองรับกลุ่มประชากรใหม่เข้ามาได้เพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะ
และขอบเขตที่ควรศึกษาเพิ่มเติมสาหรับการนาไปปรับใช้ ดังนี้
1) ตามแนวคิด Model 2 เป็นการคาดการณ์ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า พ.ศ.2582 โดย
กาหนดให้นอกพื้นที่โครงการเขตคลองเตยและเขตพระโขนงมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกับปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2563 ซึ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง นอกพื้ น ที่ โ ครงการดั ง กล่ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคต
เช่นเดียวกัน การนาไปปรับใช้จึงควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงนอกพื้นที่โครงการ เนื่องจากส่งผลต่อ
ความสามารถในการรองรับการให้บริการสาธารณะของพื้นที่โครงการสัมพันธ์กับการรองรับ ส่วนที่
ภาพรวมของเขตคลองเตยและเขตพระโขนงไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ
2) การอ้างอิงกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงตัวแปรต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเมือง ควรมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน และทบทวนกรอบแนวคิด ทฤษฎีเมือง
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมสัมพันธ์กับบริบทของเมืองในอนาคต
3) กระบวนการวิจัยของ Model 2 ไม่ได้ลงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
เป็นการวางแผนตาแหน่งการใช้ประโยชน์ที่ดิ นที่เหมาะสมในภาพรวมเท่านั้น เพื่อเป็นกรอบสาหรับ
การลงรายละเอียดในขั้นตอนการออกแบบอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณต่อไป
4) การคานึงถึงประเด็นและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สั ง คม และปั จ จั ย ด้ า นมุ ม มองการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอนาคต เพื่ อ ให้ ส ามารถน าแนวคิ ด ดั ง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5) การพัฒนาดังกล่าวเป็นการวางแผนระยะยาวในอนาคต 20 ปี ซึ่งในสถานการณ์จริง
ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่โครงการในระยะยาวพร้อมกันทั้งหมดได้ จึงควรมีการวางแผนงานโครงการ
และแผนปฏิบัติการ ซึ่งตามแนวคิดของ Model 1 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (0-5 ปี), ระยะ
กลาง (6-11 ปี) และระยะยาว (11-20 ปี) เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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6) ควรมีการเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการพัฒนาพื้นที่โครงการในอนาคต เนื่องจากกระบวนการวิจัยเป็นการอ้างอิงตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีเมืองเป็นหลัก
6.8.2 ข้อเสนอแนะสาหรับเมืองท่าเรืออื่น ๆ
เป็นข้อเสนอแนะสาหรับเมืองท่าเรืออื่น ๆ ในการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของ
เมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมื องท่าเรือรูปแบบใหม่ จากการปรับลดบทบาทด้านขนส่ง
สินค้าทางน้า ของท่าเรือที่ตั้งอยู่ร่วมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมที่ต้องพิจารณาการคงอยู่ของ
ประชากรและชุมชนเดิมประกอบในการวางแผนและผังการพัฒนาเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ จากสภาวะ
การตั้งถิ่นฐานที่มีอยู่ด้วย ซึ่งสามารถนาแนวคิดของเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 6.8.2-1
ไปปรับใช้โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
แผนภูมิแสดงแนวคิดการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม ตามแนวคิด Job-Housing balance
และระบบโครงสร้างเมืองท่าเรือรูปแบบใหม่ ตามแนวคิด Green Port & Smart Growth

ภาพที่ 6.8.2 - 1 แผนภูมิแสดงแนวคิดการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนของเมืองที่เหมาะสม และระบบโครงสร้างเมือง
ท่าเรือรูปแบบใหม่
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1) การคานึงถึงบริบทของเมืองท่าเรือในบริเวณนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาไปในทิศทาง
ใด เมื่อมีการปรับลดบทบาทด้านขนส่งสินค้าทางน้าในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดบทบาทหลัก
ของพื้นที่โครงการ และส่งผลต่อการกาหนดองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
มีความสมดุลตามแนวคิดและทฤษฎีเมือง
2) การพัฒนาควรสัมพันธ์กับการวางแผนจานวนประชากรเป้าหมายในอนาคต ซึ่งส่งผล
ต่อความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
3) การอ้างอิงกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงตัวแปรต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ขนาดพื้นที่ดิน และขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเมื อ ง ควรมี การปรับเกณฑ์ มาตรฐาน และทบทวนกรอบแนวคิ ด ทฤษฎีเมื อ ง
ดังกล่าว ให้สัมพันธ์กับข้อกาหนดของบริเวณพื้นที่เมืองท่าเรือแต่ละแห่งซึ่งแตกต่างกัน
4) การพิจารณาความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินควรส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การอยู่อาศัยจากการมีความหนาแน่นที่เหมาะสม ด้วยการมีสัดส่วนที่ว่างโดยรอบอาคารเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงพื้นที่สาธารณะเปิดโล่งสัมพันธ์กับความต้องการตามเกณฑ์มาตรฐาน
5) การพิจารณาตาแหน่งที่ตั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมควรคานึงถึงการอยู่ร่วมกัน
ของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากการมี พื้นที่สีเขียวเป็น Buffer
กั้นพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์ ออกจากพื้นที่ส่วนอื่น
6) การวางแผนระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และระบบขนส่งสินค้าควรคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก ด้วยการแยกระบบขนส่ง มวลชนสาธารณะของพื้นที่ส่วนชุมชนเมือง
ออกจากระบบขนส่งสินค้าของพื้นที่ส่วนขนส่งสินค้าทางน้าและโลจิสติกส์
7) การคานึงถึงประเด็นและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สั ง คม และปั จ จั ย ด้ า นมุ ม มองการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอนาคต เพื่ อ ให้ ส ามารถน าแนวคิ ด ดั ง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
8) การวางแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ของเมืองท่าเรือแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
9) มีกระบวนการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการ
พัฒนาพื้นที่โครงการในอนาคต เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย
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6.9 ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 11

ภาพที่ 6.9 - 1 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

เป็นการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน
2564 ซึ่ ง ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น Proceedings กลุ่ ม ศิ ล ปะและการออกแบบ หน้ า A35-A44 พร้ อ ม
นาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบออนไลน์
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมี การนาเสนอแนวคิดของงานวิจัยกับ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสานักงานเขตคลองเตย เนื่องจากพื้นที่
บริเวณท่าเรือกรุงเทพเป็นแหล่งชุมชนแออัดเก่าแก่ขนาดใหญ่ จึงมีอุปสรรคสาหรับการพัฒนาให้เกิด
เป็นรูปธรรมในหลายประเด็น
ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าพบผู้บริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังแนวคิดเชิง
นโยบาย พร้อมกับสารวจพื้นที่ภายในรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน
พื้นที่ส่วนปฏิบัติการเรือและสินค้า รวมถึงข้อมูลการพัฒนาตามผังแม่บทโครงการ Model 1 เฉพาะ
ขั้ น ตอนการศึ ก ษาสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และข้ อ มู ล พื้ น ฐานของพื้ น ที่ ศึ ก ษา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทาให้เป็น
อุ ป สรรคส าหรั บ ขั้ น ตอนการน าเสนอผลการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะเป็ น
ข้อเสนอแนะสาหรับต่อยอดการรับฟังความคิดเห็นของงานวิจัยหากมีโอกาสเข้าพบต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ก.1 จัดกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดนิ จาแนกรายแปลง ตามแนวคิดของงานวิจัย
ตาราง ก - 1 หมวดหมู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และการใช้ประโยชน์อาคาร (Building Use)
LAND USE (เฉพาะในพื้นที่โครงการ)
CODE
รายละเอียด
1000 ที่อยู่อาศัย
1300

2000

พาณิชยกรรม

3000
3100
3300

อุตสาหกรรม

4000

การใช้ประโยชน์แบบผสม

5000
5100

สาธารณูปโภค

5200

คลังสินค้า

CODE
1100
1300
1700
1800
2100
2200
2210
2212
2220
2230
2240
2280
2300
2400
2410
2420
2480
2800
3110
3120
3300
3400
4110
4120
4300
5140
5150
5160
5180
5220
5300

BUILDING USE (เฉพาะในพื้นที่โครงการ)
รายละเอียด
ที่พักอาศัย
บ้านพักข้าราชการ
บ้านพัก/เพิงพักคนงาน ชั่วคราว
ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
สานักงานและบริษัท
ธุรกิจบริการ
ตลาด
ตลาดเอกชน
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า
ปั๊มน้ามัน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต, มินิมาร์ท
ธนาคารและสถาบันการเงิน
ธุรกิจนันทนาการ
โรงภาพยนต์
ไนต์คลับ, คาราโอเกะ, คาเฟ่ ,อาบอบนวด
ธุรกิจนันทนาการอื่นๆ เช่น สนุ๊กเกอร์
พาณิชยกรรมอื่น ๆ เช่น ฟิตเนส
โรงงาน
โรงฆ่าสัตว์
คลังสินค้า โกดังเก็บของ
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่พักอาศัยกึ่งอาคารสานักงาน
ที่พักอาศัยกึ่งธุรกิจบริการ
ที่พักอาศัยกึ่งอุตสาหกรรม
ท่าเรือ
สถานีขนส่ง
สถานีรถไฟ
สถานีคมนาคมขนส่งอื่น ๆ
ชุมสายโทรศัพท์
ไฟฟ้า

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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ตาราง ก - 1 หมวดหมู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และการใช้ประโยชน์อาคาร (Building Use)
LAND USE (เฉพาะในพื้นที่โครงการ)
CODE
รายละเอียด

5800
6100

สาธารณูปโภคอื่น ๆ
สถาบันการศึกษา

6200

สถาบันศาสนา

6300

สถาบันราชการ

6300
6400
6500

สถาบันราชการ
รัฐวิสาหกิจ
การสาธารณะสุข

6600

ศิลปวัฒนธรรม

6800
7300
7320

สาธารณูปการอื่น ๆ
นันทนาการ
การกีฬา

9600
9998

ที่ว่าง
อื่น ๆระบุ

CODE
5310
5320
5330
5420
5520
5800
6110
6121
6112
6122
6210
6230
6240
6250
6260
6280
6320
6340
6350
6361
6380
6400
6510
6520
6530
6531
6630
6650
6800
7322
7323
7360

BUILDING USE (เฉพาะในพื้นที่โครงการ)
รายละเอียด
ที่ทาการ
สถานีย่อย
ที่ทาการสถานีย่อย
สถานีย่อยประปา
การระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
สาธารณูปโภคอื่น ๆ
โรงเรียนอนุบาลของรัฐ
โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาของเอกชน
วัด
โบสถ์คริสต์
มัสยิด, สุเหร่า
ศาลเจ้า
ฌาปนสถาน ที่ฌาปนกิจอย่างเดียว
ศาสนสถานอื่น ๆ
สานักงานเขต
สถานีตารวจ
สถานีดับเพลิง
ที่ทาการไปรษณีย์ของรัฐ
สถานที่ราชการอื่น ๆ
รัฐวิสาหกิจ
สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข
คลินิก โพลีคลินิก
สถานพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐ
ห้องสมุด
ศาลาประชาคม
สาธารณูปการอื่น ๆ
สนามกีฬากลางแจ้งที่มีอัฒจันทร์
สนามกีฬาในร่ม
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆในสถานที่เพื่อการนันทนาการ

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563
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ก.2 ขั้นตอนศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สัดส่วนพื้นที่ ใช้สอย จาแนก
ประเภทตามแนวคิดของงานวิจัย
เป็นการสรุปขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่าง (ตร.ม.)
รวมถึงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบ FAR และ OSP จาแนกรายแปลง ของพื้นที่
โครงการ 15 Zone ในรูปแบบตาราง ประกอบกับผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังแสดงความ
หนาแน่น เมื่อกาหนดให้ประเภทการใช้ประโยชน์อาคารเป็นประเภทเดียวกับประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินทั้งแปลง รายละเอียดดังนี้
1) ZONE A

ภาพที่ ก - 1 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE A

ตาราง ก - 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE A
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
28,646
91,818
64,466
14,156
13,317
212,404

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)
4,343
56,308
28,121
4,144
521
93,438

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
9,540
114,350
66,688
6,780
521
197,881

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
24,303
35,510
36,345
10,012
12,796
118,966

FAR

OSP

0.33
1.25
1.03
0.48
0.04
0.93

84.84
38.67
56.38
70.72
96.08
56.01
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2) ZONE B

ภาพที่ ก - 2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE B

ตาราง ก - 3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE B
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
35,587
2,908
6,774
4,329
2,596
114,743
166,936

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)
10,273
2,062
3,384
2,603
525
10,731
29,579

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
83,496
36,607
9,793
4,240
2,010
34,604
170,750

พื้นที่ว่าง
FAR OSP
(ตร.ม.)
25,313 2.35 71.13
845 12.59 29.07
3,389 1.45 50.04
1,726 0.98 39.87
2,071 0.77 79.78
104,012 0.30 90.65
137,357 1.02 82.28

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

3) ZONE C

ภาพที่ ก - 3 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE C
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ตาราง ก - 4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE C
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
2
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
8,231
2,316
25,709
8,801
33,940
11,117

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
2,316
8,801
11,117

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
5,915
16,908
22,823

FAR

OSP

0.28 71.86
0.34 65.77
0.33 67.25

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

4) ZONE D

ภาพที่ ก - 4 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE D

ตาราง ก - 5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE D
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
58,212
30,412
3,911
829
18,885
9,853
87,975
43,108
21,197
5,402
190,180
89,604

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
39,734
1,081
18,285
130,985
12,860
202,946

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
27,800
3,082
9,032
44,867
15,795
100,576

FAR

OSP

0.68
0.28
0.97
1.49
0.61
1.07

47.76
78.80
47.83
51.00
74.52
52.88
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5) ZONE E

ภาพที่ ก - 5 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE E

ตาราง ก - 6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE E
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2
ทีอ่ ยู่อาศัย
3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
1,278
340
12,245
7,198
70,676
28,591
84,199
36,129

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
1,020
16,436
113,953
131,408

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
939
5,047
42,085
48,070

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

6) ZONE F

ภาพที่ ก - 6 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE F

FAR

OSP

0.80
1.34
1.61
1.56

73.41
41.22
59.55
57.09
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ตาราง ก - 7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE F
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
2,115
1,281
2,794
1,051
21,564
807
2,307
1,404
35,859
23,169
1,192
336
65,832
28,049

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
6,405
1,961
1,806
2,514
38,655
607
51,947

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
834
1,744
20,757
903
12,690
856
37,784

FAR

OSP

3.03
0.70
0.08
1.09
1.08
0.51
0.79

39.42
62.39
96.26
39.12
35.39
71.80
57.39

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

7) ZONE G

ภาพที่ ก - 7 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE G

ตาราง ก - 8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE G
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
2
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
61,743
19,758
2,714
1,298
64,457
21,056

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
25,331
4,286
29,617

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
41,986
1,416
43,402

FAR

OSP

0.41
1.58
0.46

68.00
52.18
67.33

516
8) ZONE H

ภาพที่ ก - 8 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE H

ตาราง ก - 9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE H
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
1,592
1,133
96,684
44,876
1,852
759
11,718
417
111,846
47,185

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
3,400
139,672
1,182
417
144,671

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
459
51,808
1,093
11,301
64,660

FAR

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

9) ZONE I

ภาพที่ ก - 9 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพืน้ ที่โครงการ ZONE I

2.14
1.44
0.64
0.04
1.29

OSP
28.83
53.58
59.02
96.44
57.81
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ตาราง ก - 10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE I
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
19,085
8,444
175,877
123,078
26,651
11,451
2,533
224,146
142,973

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
29,074
207,385
31,841
268,300

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
10,641
52,799
15,200
2,533
81,174

FAR

OSP

1.52 55.76
1.18 30.02
1.19 57.03
0.00 100.00
1.20 36.21

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

10) ZONE J

ภาพที่ ก - 10 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE J

ตาราง ก - 11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE J
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
406,035
3,926
3,460
1,568
414,988

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)
213,403
2,868
2,345
575
219,192

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
242,157
8,250
4,374
1,024
255,805

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
192,632
1,057
1,114
993
195,796

FAR
0.60
2.10
1.26
0.65
0.62

OSP
47.44
26.93
32.21
63.31
47.18
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11) ZONE K

ภาพที่ ก - 11 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE K

ตาราง ก - 12 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE K
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2
พืน้ ที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
485,905
275,466
21,757
2,115
4,854
1,528
512,515
279,109

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
278,264
2,352
2,230
282,846

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
210,438
19,642
3,325
233,406

FAR

OSP

0.57
0.11
0.46
0.55

43.31
90.28
68.51
45.54

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

12) ZONE L

ภาพที่ ก - 12 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE L
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ตาราง ก - 13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE L
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
329,900
237,674
9,416
1,416
436
76
339,752
239,167

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
246,700
1,416
76
248,193

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
92,226
8,000
360
100,585

FAR

OSP

0.75
0.15
0.17
0.73

27.96
84.96
82.58
29.61

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

13) ZONE M

ภาพที่ ก - 13 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE M

ตาราง ก - 14 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE M
ลาดับ
พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
1
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 179,618
37,260
2
ทีอ่ ยู่อาศัย
13,091
8,097
รวม
192,709
45,357

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ว่าง
FAR OSP
รวม (ตร.ม.) (ตร.ม.)
64,847 142,358 0.36 79.26
8,097
4,994 0.62 38.15
72,944 147,352 0.38 76.46
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14) ZONE N

ภาพที่ ก - 14 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE N

ตาราง ก - 15 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE N
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
28,161
7,636
7,129
4,879
129,156
53,223
14,706
4,305
3,670
182,822
70,043

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
10,587
8,838
103,004
14,024
136,453

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
20,525
2,250
75,933
10,401
3,670
112,779

FAR

OSP

0.38 72.88
1.24 31.56
0.80 58.79
0.95 70.72
0.00 100.00
0.75 61.69
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15) ZONE O

ภาพที่ ก - 15 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE O

ตาราง ก - 16 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นปัจจุบันปี 2563 ของพื้นที่โครงการ ZONE O
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับชุมชน
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม

พื้นที่ดิน
พื้นที่อาคาร
(ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
2,987
990
4,008
1,202
43,317
21,595
104,407
37,252
45,025
199,744
61,039

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)
2,339
2,282
34,573
113,801
152,995

ที่มา : ไฟล์ GIS 1:4000 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ปี 2563

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
1,996
2,806
21,723
67,155
45,025
138,704

FAR

OSP

0.78 66.84
0.57 70.00
0.80 50.15
1.09 64.32
0.00 100.00
0.77 69.44
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ภาคผนวก ข
ข.1 รายละเอียดการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ Model 1 จานวนรวม 18 Zone
เป็นการสรุปขนาดพื้นที่ดิน พื้นที่อาคารคลุมดิน พื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ว่าง (ตร.ม.)
รวมถึงความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน FAR และ OSP จาแนกรายแปลง รวม 18 Zone ใน
รูปแบบตาราง ประกอบผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังแสดงความหนาแน่น รายละเอียดดังนี้
1) Retail Mixed use Zone

ภาพที่ ข - 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Retail Mixed use Zone

ตาราง ข - 1 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Retail Mixed use Zone
การใช้ประโยชน์
ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและ
ระดับย่าน
ที่อยู่อาศัย
นันทนาการและ
การกีฬา

รายละเอียด
สานักงานให้เช่า
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม
ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
พื้นที่อเนกประสงค์

(1.1)
C2-1.1
59,571
25,531
34,041
51,061

จอดรถ
99,062
ส่วน Service
ทางสัญจรและ
154,981
งานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) 170,204
ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
100

พื้นที่ใช้สอยอาคาร (ตร.ม.)
พื้นที่ใช้
สัดส่วน
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6) (2.1) (2.2) สอยรวม
(%)
C2-1.2 C2-1.3 C2-1.4 C2-1.5 C3-1.3 C3-1.1 C3-1.2 (ตร.ม.)
14,702 19,813
18,086 22,455
134,627 14.70
25,531
2.79
16,660
50,701
5.54
51,061
5.58
16,660
2,705
19,365
2.11
62,065 60,586 122,651 13.39
1,894
1,894
0.21
9,335 12,580 21,155 11,483 17,177 18,924 18,456 208,172
12,889 17,369 29,209 15,855 23,717 24,144 23,489 301,653
14,702 19,813 33,320 18,086 25,160 62,065 60,586
100

100

100

100

93

100

100

22.73
32.94
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ตาราง ข - 2 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Retail Mixed use Zone
ลาดับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 C2-1.1 (82 ชั้น สูง 369 เมตร)
1.2 C2-1.2 (24 ชั้น สูง 87 เมตร)
1.3 C2-1.3 (19 ชั้น สูง 69.5 เมตร)
1.4 C2-1.4 (22 ชั้น สูง 88 เมตร)
1.5 C2-1.5 (21 ชั้น สูง 73.55 เมตร)
1.6 C3-1.3 (35 ชั้น สูง 122.5 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.ที่อยู่อาศัย
2.1 C3-1.1 (55 ชั้น สูง 195.5 เมตร)
2.2 C3-1.2 (53 ชั้น สูง 185.5 เมตร)
รวมที่อยู่อาศัย
รวม Retail Mixed use Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

51,142
6,209
6,209
24,402
9,369
9,369
106,700

36,242
3,380
3,380
19,645
4,360
6,510
73,517

391,789
36,925
49,762
83,684
45,425
67,948
675,533

14,900
2,829
2,829
4,757
5,009
2,859
33,183

7.66
5.95
8.01
3.43
4.85
7.25
6.33

70.87
54.44
54.44
80.51
46.54
69.48
68.90

9,837
13,114
22,951
129,651

4,736
7,138
11,874
85,391

105,134
102,531
207,665
883,198

5,101
5,976
11,077
44,260

10.69
7.82
9.05
6.81

48.14
54.43
51.74
65.86

2) Creative Zone

ภาพที่ ข - 2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Creative Zone

FAR

OSP

พาณิชยกรรมเพื่อการบันเทิง
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม
สานักงาน
ให้เช่า

พิพิธภัณฑ์

พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ส่วน Service

จอดรถ
ทางสัญจรและงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายละเอียด

การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย

C2-1.6-1C2-1.6-2
87,855
58,570
100

58,570

1.1

C2-1.6-3C2-1.6-5

C3-1.6-1

1.2

C3-1.4-2

C3-1.5-2

C3-1.5-1

36,328 53,430 53,488 53,040 108,224
268,153
112,739

C3-1.6-3
28,380

28,930

2.2

2.1

150,588 50,733
40,248 54,492 80,145 80,232 79,560 309,481 188,376 28,380 28,930
26,832 36,328 53,430 53,488 53,040 376,377 112,739 28,380 28,930
100
100
100
100
100
100
100
100
100

26,832

1.5

C3-1.6-2

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.3
1.4

C3-1.4-1

ตาราง ข - 3 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Creative Zone

C3-1.5-3

201,321
977,699

57,310

85,402
304,510
268,153
112,739

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

10.03
48.71

2.86

4.25
15.17
13.36
5.62

สัดส่วน
(%)

524

524
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ตาราง ข - 4 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Creative Zone
ลาดับ
ที่

อาคาร

1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 C2-1.6-1 - C2-1.6-5 (รวม 5 อาคาร)
- 15 ชั้น สูง 60 เมตร จานวน 2 อาคาร
- 10 ชั้น สูง 40 เมตร จานวน 3 อาคาร
1.2 C3-1.4-2 (20 ชั้น สูง 80 เมตร)
1.3 C3-1.5-1 (25 ชั้น สูง 100 เมตร)
1.4 C3-1.5-2 (20 ชั้น สูง 80 เมตร)
1.5 C3-1.6-1 - C3-1.6-3 (รวม 3 อาคาร)
- 20 ชั้น สูง 80 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 115 ชั้น สูง 460 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 54 ชั้น สูง 216 เมตร จานวน 1 อาคาร
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.1 C3-1.4-1 (15 ชั้น สูง 60 เมตร )
2.2 C3-1.5-3 (20 ชั้น สูง 80 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม Creative Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

33,793

14,350

14,662
10,815
13,533

10,121
5,472
6,847

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

OSP

12,735
6.32 42.46
6,708
4,541 6.19 69.03
5,343 12.35 50.59
6,686 9.88 50.59
6,630
9,020 38.62 24.03
8,957
60,620 17.33 42.37
3,784 4.65
2,893 9.89
6,677 6.34
67,297 15.72

32,391

7,784

105,193

44,574

12,216
5,853
18,069
123,262

8,432
2,960
11,392
55,966

56,760
57,860
114,620
1,937,124

ภาพที่ ข - 3 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Waterfront Zone

FAR

146,425
67,080
90,820
133,575
133,720
132,600
836,436
281,848
1,822,504

3) Waterfront Zone

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน
(ตร.ม.)

69.02
50.57
63.05
45.40

526
ตาราง ข - 5 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Waterfront Zone
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
รวมพื้นที่
รายละเอียด
1.1
2.1
ใช้สอย
(ตร.ม.)
C1.1-1 C1.1-2 - C1.1-3 C2.3-1
พาณิชยกรรม
17,463
4,093
21,556
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่าน Duty Fee
4,000
4,000
Cruise Terminal
1,000
1,000
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ศูนย์วัฒนธรรม
8,443
8,443
จอดรถ
17,971
4,093
22,064
ส่วน Service
ทางสัญจรและงานระบบ
4,493
2,046
5,629
12,168
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service 21,463
4,093
8,443
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
95.55
100
100
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั

สัดส่วน
(%)
31.14
5.78
1.44
12.20
31.87
17.58

ตาราง ข - 6 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Waterfront Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 C1.1-1 - C1.1-3 (รวม 3 อาคาร)
- 6 ชั้น สูง 21 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 2 ชั้น สูง 8 เมตร จานวน 2 อาคาร
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.1 C2.3-1 (1 ชั้น สูง 6 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม Water Front Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.) รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

11,578
5,114
16,692

0.72 78.27

14,072
14,072
30,764

0.14 85.79
0.14 85.79
0.39 82.50

76,821

60,129

76,821

60,129

44,927
10,231
55,158

99,011 84,939
99,011 84,939
175,832 145,068

14,072
14,072
69,230

4) Residential Zone

ภาพที่ ข - 4 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Residential Zone

FAR

OSP

0.72 78.27

A2-2.2

A2-1.2

A2-1.1

83,056 18,041 29,714 30,831 65,342 17,418 11,810 1,105
131,140 28,487 58,284 48,680 103,172 27,503 18,648 2,795
222,940 48,427 99,084 82,756 175,393 46,755 31,701 2,600
100
100
100
100
100
100
100 100

ส่วน Service

20,798 29,117 10,859
32,839 45,975 17,146
55,826 78,157 29,148
100
100
100

A2-2.3 A2-2.6
222,940 48,427 99,084 82,756 175,393 46,755 31,701

A2-3.1

จอดรถ
ทางสัญจรและงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

55,826 78,157 29,148

2.1

1.8

1.7

1.6

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.3
1.4
1.5

A2-4.3

A2-4.1-4.2

1.2

A2-5.1

2,600

อาคารพักอาศัย

รายละเอียด

1.1

A2-5.2

พาณิชยกรรม Community mall

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่าน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั

A2-5.3

ตาราง ข - 7 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Residential Zone

A2-2.1

318,091
514,669

2,600

870,187

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

18.65
30.18

0.15

51.02

สัดส่วน
(%)

527

527

528
ตาราง ข - 8 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Residential Zone
ลาดับ
ที่

อาคาร

1.ที่อยู่อาศัย
1.1 A2-1.1 - A2-1.2 (รวม 2 อาคาร)
- 50 ชั้น สูง 200 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 70 ชั้น สูง 280 เมตร จานวน 1 อาคาร
1.2 A2-2.2 - A2-2.6 (รวม 5 อาคาร)
- 40 ชั้น สูง 160 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 90 ชั้น สูง 360 เมตร จานวน 4 อาคาร
1.3 A2-3.1 (80 ชั้น สูง 320 เมตร)
1.4 A2-4.1 - A2-4.2 (รวม 2 อาคาร)
- 80 ชั้น สูง 320 เมตร จานวน 2 อาคาร
1.5 A2-4.3 (60 ชั้น สูง 240 เมตร)
1.6 A2-5.1 (65 ชั้น สูง 260 เมตร)
1.7 A2-5.2 (50 ชั้น สูง 200 เมตร)
1.8 A2-5.3 (40 ชั้น สูง 160 เมตร)
รวมที่อยู่อาศัย
2.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.1 A2-2.1 (5 ชั้น สูง 20 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
รวม Residential Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

21,509

17,130

109,464
153,249

2,189
2,189

24,477

16,498

8,921

7,734

57,154
437,136
94,955

3,122
4,857
1,187

50,316

41,743

9,083
42,332
12,770
169,408

3,578
40,498
11,216
138,398

194,284
162,266
343,907
91,676
62,159
1,706,250

2,429
6,144
5,505
1,834
1,554
31,010

2,167
2,167
171,575

867
867
139,265

6,500
6,500
1,712,750

1,300
1,300
32,310

5) Office Zone

ภาพที่ ข - 5 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Office Zone

FAR

OSP

12.21 79.64

20.19 67.40
10.64 86.69
7.09 82.96
37.86
2.17
4.87
10.07

39.39
95.67
87.83
81.69

3.00 40.01
3.00 40.01
9.98 81.17

529
ตาราง ข - 9 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Office Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั

รายละเอียด

พาณิชยกรรม
สานักงาน + ห้างสรรพสินค้า
ระดับเมืองและระดับย่าน
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
รวมพื้นที่ใช้สอย
(1.1)
(ตร.ม.)
A4.1 - A4.6
1,331,941
1,331,941

สัดส่วน
(%)
100.00

1,331,941
100.00

ตาราง ข - 10 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Office Zone
ลาดับ
พื้นที่ดิน
อาคาร
ที่
(ตร.ม.)
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 A4.1 - A4.6 (รวม 8 อาคาร)
200,673
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน 200,673
รวม Office Zone
200,673

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

94,207
94,207
94,207

1,331,941
1,331,941
1,331,941

106,465
106,465
106,465

6) Smart Community

ภาพที่ ข - 6 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Smart Community

FAR

OSP

6.64 46.95
6.64 46.95
6.64 46.95

530

อาคารพักอาศัย
สานักงานให้เช่า

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและ
ระดับย่าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.9

A5-2.5

A5-2.6

A5-2.7

A5-2.4

1.8

A5-2.3

1.7

A5-2.2

A5-1.6

245,376

1.3

A5-2.1

1.2

47,797 36,301 25,402 49,839 49,752 49,839 38,068

พาณิชยกรรม

73,612 8,199 12,501 9,494
89,972 2,050 13,236 10,053

0 47,797 36,301 25,402 49,839 49,752 49,839 38,068
100

100

A5-1.7

1.11

A5-1.5

1.10

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.12
2.1
2.2

รายละเอียด

อาคารพักอาศัย
สานักงานให้เช่า
พาณิชยกรรม

100

100

100

2.3

3.1

3.2

A5-1.8-2

0

A5-1.8-1

100

A6.3

245,376

6,644 13,033 13,012 13,033 9,956
7,034 13,799 13,777 13,799 10,542

A6.4

โรงเรียน
สถานีตารวจ
จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรและ
งานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด
(ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์
ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย

1.1

A6.2

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและ
ระดับย่าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

รายละเอียด

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.4
1.5
1.6

A6.1

การใช้ประโยชน์
ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย

A5-1.1A5-1.4

ตาราง ข - 11 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Smart Community

29,147 12,704 2,366
16,320
10,979 8,361

โรงเรียน
5,239
สถานีตารวจ
5,239
จอดรถ
10,859 4,733 609 7,616 2,684 2,150
ส่วน Service
ทางสัญจรและ
17,145 7,473 106 12,330 10,735 1,433
งานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด
29,147 12,704 2,366 16,320 10,979 8,361 5,239 5,239
(ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
100
100 100
100
100 100 100 100

100

100

รวมพื้นที่
สัดส่วน
ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)
586,591
16,320
19,340

56.17
1.56
1.85

5,239
5,239
188,135

0.50
0.50
18.01

223,484

21.40

531
ตาราง ข - 12 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Smart Community
ลาดับ
ที่

อาคาร

1.ที่อยูอ่ าศัย
1.1 A5-1.1 - A5-1.4
- 25 ชั้น สูง 71.5 เมตร จานวน 4 อาคาร
1.2 A5-1.6 (4 ชั้น สูง 9.2 เมตร)
1.3 A5-2.1 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.4 A5-2.2 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.5 A5-2.3 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.6 A5-2.4 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.7 A5-2.5 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.8 A5-2.6 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.9 A5-2.7 (25 ชั้น สูง 71.5 เมตร)
1.10 A6.1 (25 ชั้น สูง 75 เมตร)
1.11 A6.2 (25 ชั้น สูง 75 เมตร)
1.12 A6.4 (25 ชั้น สูง 75 เมตร)
รวมที่อยู่อาศัย
2.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.1 A5-1.5 (8 ชั้น สูง 24 เมตร)
2.2 A5-1.7 (5 ชั้น สูง 15 เมตร)
2.3 A6.3 (5 ชั้น สูง 15 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
3.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.1 A5-1.8-1 (4 ชั้น สูง 12 เมตร)
3.2 A5-1.8-2 (4 ชั้น สูง 12 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม Smart Community

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

29,404
2,974
6,493
6,388
3,860
6,283
6,625
6,272
7,439
8,810
2,693
1,563
88,804

7,532
2,513
3,552
4,154
2,297
3,217
3,563
3,206
5,096
6,524
1,697
887
44,237

5,231
5,441
2,389
13,061
7,508
7,508
15,015
116,879

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

408,960
10,249
73,534
55,848
39,080
76,662
76,542
76,662
58,567
57,150
24,910
3,381
961,545

21,872
461
2,941
2,234
1,563
3,066
3,062
3,066
2,343
2,286
996
676
44,567

13.91
3.45
11.33
8.74
10.12
12.20
11.55
12.22
7.87
6.49
9.25
2.16
10.83

25.62
84.49
54.70
65.03
59.50
51.19
53.79
51.11
68.51
74.05
63.00
56.74
49.81

698
2,879
3,576

36,266
24,398
11,945
72,609

4,533
2,562
2,389
9,484

6.93
4.48
5.00
5.56

13.34
52.91
27.38

4,945
4,945
9,891
57,704

6,549
6,549
13,097
1,047,251

2,562
2,562
5,124
59,176

0.87
0.87
0.87
8.96

65.87
65.87
65.87
49.37

7) Business Zone

ภาพที่ ข - 7 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Business Zone

สานักงานให้เช่า
ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม
ศูนย์แสดงสินค้า

สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่

พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและ
ระดับย่าน

ศูนย์กลางด้าน
นันทนาการและ
การกีฬา

จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรและ
งานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด
(ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%)
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายละเอียด

การใช้ประโยชน์
ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย
1.4

C2-2.2-4

1.3

C2-2.2-3

1.2

1.9

C3-2.2

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.6
1.7
1.8

C2-2.6

C2-2.2-2

C2-2.2-1

C2-2.4

100

100

100

100

100

100

100

140,332 18,609 29,215 48,049 13,139 17,081 13,139

99,062
154,981

C2-2.5
9,338
3,801

100

100

100

100

100

100

100

13,139 17,081 13,139 24,208 167,970 17,081 74,835

74,835

1.10

C3-2.3

9,338 17,205 105,243 12,140
3,801 7,003
4,941
62,727

1.11

C3-2.4

9,338 12,140
3,801 4,941

2.1

1.13

1.12

C3-2.5

29,699
29,215 48,049 13,139 17,081
25,531
34,041 18,609
51,061

1.5

C2-2.3

1.1

C3-2.6

ตาราง ข - 13 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Business Zone

สวน

99,062
154,981

311,925
53,819
115,377
51,061
74,835

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)

532

11.50
18.00

36.23
6.25
13.40
5.93
8.69

สัดส่วน
(%)

532

533
ตาราง ข - 14 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Business Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 C2-2.2-1 (15 ชั้น สูง 60 เมตร)
1.2 C2-2.2-2 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.3 C2-2.2-3 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.4 C2-2.2-4 (15 ชั้น สูง 60 เมตร)
1.5 C2-2.3 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.6 C2-2.4 (13 ชั้น สูง 52 เมตร)
1.7 C2-2.5 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.8 C2-2.6 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.9 C3-2.2 (13 ชั้น สูง 52 เมตร)
1.10 C3-2.3 (10 ชั้น สูง 40 เมตร)
1.11 C3-2.4 (16 ชั้น สูง 64 เมตร)
1.12 C3-2.5 (86 ชั้น สูง 344 เมตร)
1.13 C3-2.6 (13 ชั้น สูง 52 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
2.1 สวนสาธารณะขนาดใหญ่
รวมศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
รวม Business Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

6,026
5,433
5,876
9,121
7,623
7,319
7,319
7,695
7,368
7,349
7,329
12,378
7,319
98,156

1,053
2,331
2,576
2,002
4,323
4,019
4,019
4,395
4,068
4,049
3,529
722
4,019
41,107

74,590
31,015
64,923
106,776
33,000
42,900
33,000
33,000
42,900
33,000
60,800
422,118
42,900
1,020,922

4,973
3,102
3,300
7,118
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,800
11,657
3,300
57,049

12.38
5.71
11.05
11.71
4.33
5.86
4.51
4.29
5.82
4.49
8.30
34.10
5.86
10.40

17.48
42.91
43.84
21.95
56.71
54.91
54.91
57.11
55.21
55.09
48.15
5.83
54.91
41.88

74,835
74,835
172,991

41,107

1,020,922

57,049

8) Mice Zone

ภาพที่ ข - 8 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ Mice Zone

- 100.00
5.90 23.76
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ตาราง ข - 15 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Mice Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั

รายละเอียด

ศูนย์แสดงสินค้า
พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่าน โรงแรม
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.1
1.2
C3-2.1-1- C32.1-2 C2-2.1
53,858
469,548
53,858 469,548
100
100

รวมพื้นที่
ใช้สอย (ตร.ม.)

สัดส่วน
(%)

53,858
469,548

10.29
89.71

ตาราง ข - 16 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ Mice Zone
ลาดับ
พื้นที่ดิน
อาคาร
ที่
(ตร.ม.)
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 C3-2.1-1 - C3-2.1-2
- 2 ชั้น สูง 10 เมตร จานวน 2 อาคาร 108,978
1.2 C2-2.1 (75 ชั้น สูง 225 เมตร)
38,165
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน 147,143
รวม Mice Zone
147,143

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

62,656
18,260
80,916
80,916

92,644
782,580
875,224
875,224

9) G Zone

ภาพที่ ข - 9 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ G Zone

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

46,322 0.85 57.49
19,905 20.51 47.84
66,227 5.95 54.99
66,227 5.95 54.99
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ตาราง ข - 17 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ G Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั
พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร
ที่ กทท.ใช้ประโยชน์
พาณิชยกรรมระดับเมือง
และระดับย่าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
นันทนาการและการกีฬา
ที่อยู่อาศัย

รายละเอียด
สานักงาน กทท.

พาณิชยกรรม
สานักงานให้เช่า
โรงพยาบาล
สนามฟุตบอล
ที่พักนักกีฬา
จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวม Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.1
G1 - G2
16,151

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
2.1
3.1
3.2
G3
G4 G5-G6

4.1
G7-G14

7,099
21,296
7,099
7,099
3,107 8,873 10,793
9,474 14,789 17,988
16,151 28,395 7,099
100 80.00
100

7,099
4,494
9,657
7,099
100

44,160
14,720
14,720
44,160
100

รวมพื้นที่
สัดส่วน
ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)
16,151
7.39
7,099
21,296
7,099
14,198
44,160
41,987
66,628

3.25
9.74
3.25
6.49
20.20
19.21
30.48

ตาราง ข - 18 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ G Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.พื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
1.1 G1 - G2
- 25 ชั้น สูง 87.5 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 3 ชั้น สูง 9 เมตร จานวน 1 อาคาร
รวมพื้นที่นอกเขตรัว้ ศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
2.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.1 G3 (12 ชั้น สูง 42 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
3.ศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
3.1 G4 (6 ชั้น สูง 27 เมตร)
3.2 G5 - G6
- 2 ชั้น สูง 6 เมตร จานวน 1 อาคาร
- 2 ชั้น สูง 9 เมตร จานวน 1 อาคาร
รวมศูนย์กลางด้านนันทนาการและการกีฬา
4.ที่อยู่อาศัย
4.1 G7 - G14
- 10 ชั้น สูง 35 เมตร จานวน 8 อาคาร
รวมที่อยู่อาศัย
รวม G Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

22,037

18,015

22,037

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

18,015

24,848
3,883
28,731

2,728
1.30 81.75
1,294
4,022 1.30 81.75

9,795
9,795

3,191
3,191

59,156
59,156

6,604 6.04 32.58
6,604 6.04 32.58

22,854

7,423

71,953

15,431 3.15 32.48

22,032

5,881

44,886

13,304

2,451
28,000
102,404

2,151
1.38 26.69
14,000
31,582 2.28 29.64

29,965
29,965
106,683

20,765
20,765
55,275

73,600
73,600
263,891

9,200 2.46 69.30
9,200 2.46 69.30
51,408 2.47 51.81
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10) A1 Zone

ภาพที่ ข - 10 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ A1 Zone

ตาราง ข - 19 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ A1 Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
แนวคิดงานวิจัย

รายละเอียด

โรงพยาบาล
โรงแรม
พาณิชยกรรม ระดับเมืองและ
สานักงานให้เช่า
ระดับย่าน
พาณิชยกรรม
จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สดุ (ตร.ม.) ไม่รวม Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน

1.1
A1-1

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.2
1.3
1.4
A1-3
A1-4 A1-5

1.5
A1-6

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1
A1-2
14,586

13,542
81,504
24,792
6,198
0
0

123,176
81,504
100

9,028
13,542
100

4,436

142

6,654
4,436
100

212
142
100

9,724
14,586
100

รวมพื้นที่
สัดส่วน
ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)
14,586
4.96
13,542
4.61
81,504 27.72
4,578
1.56
24,792
8.43
154,992 52.72

ตาราง ข - 20 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ A1 Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 A1-1 (10 ชัน้ สูง 30 เมตร)
1.2 A1-3 (35 ชั้น สูง 122.5 เมตร)
1.3 A1-4 (10 ชั้น สูง 35 เมตร)
1.4 A1-5 (5 ชั้น สูง 17.5 เมตร)
1.5 A1-6 (1ชั้น สูง 3.5 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.1 A1-2 (10 ชั้น สูง 35 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม A1 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

4,460
11,170
4,312
4,237
676
24,855

1,361
5,322
2,055
2,019
322
11,079

4,645
4,645
29,500

2,214
2,214
13,293

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

57,150
204,680
22,570
11,090
354
295,844

3,099
5,848
2,257
2,218
354
13,776

12.81
18.32
5.23
2.62
0.52
11.90

30.52
47.65
47.66
47.65
47.64
44.57

24,310
24,310
320,154

2,431
2,431
16,207

5.23
5.23
10.85

47.66
47.66
45.06
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11) A3 Zone

ภาพที่ ข - 11 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ A3 Zone

ตาราง ข - 21 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ A3 Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั
พาณิชยกรรม ระดับ
เมืองและระดับย่าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ที่อยู่อาศัย

รายละเอียด

1.2
A3-2

พาณิชยกรรม
สานักงาน
โรงพยาบาล

ที่พักพนักงานท่าเรือ
จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรและงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.)
ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8,712
2,178
0
0

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.1
2.1
3.1
3.2
A3-1-1 A3-1-2 A3-3 A3-4
645
215 215
9,240
11,604

8,954
5,372
9,885 11,604
100

100

3,299
1,200
1,200
3,299

3,299
1,200
1,200
3,299

93.88 93.88

รวมพื้นที่
สัดส่วน
ใช้สอย
(%)
(ตร.ม.)
1,075
1.84
9,240 15.79
11,604 19.82
6,598
20,066
9,950

11.27
34.28
17.00
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ตาราง ข - 22 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ A3 Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 A3-1-1 (20 ชั้น สูง 70 เมตร)
1.2 A3-2 (5 ชั้น สูง 17.5 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.1 A3-1-2 (20 ชั้น สูง 70 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.ที่อยู่อาศัย
3.1 A3-3 (7 ชั้น สูง 24.5 เมตร)
3.2 A3-4 (7 ชั้น สูง 24.5 เมตร)
รวมที่อยู่อาศัย
รวม A3 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

12,891
6,114
19,005

9,064
4,299
13,362

16,475
10,891
27,366

15,134
15,134

10,640
10,640

2,524
2,528
5,052
39,190

1,774
1,778
3,552
27,554

FAR

OSP

3,828
1,815
5,643

1.28
1.78
1.44

70.31
70.31
70.31

19,340
19,340

4,493
4,493

1.28
1.28

70.31
70.31

5,998
5,998
11,996
58,702

750
750
1,500
11,636

2.38
2.37
2.37
1.50

70.29
70.34
70.32
70.31

12) X1 Zone

ภาพที่ ข - 12 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ X1 Zone

ตาราง ข - 23 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ X1 Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวคิดงานวิจยั
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

รายละเอียด

โกดังสินค้า
จอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรและงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.) ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
รวมพื้นที่ใช้สอย
(1.1)
(ตร.ม.)
X1-1 , X1-2
101,232
101,232
25,173
25,173
14,195
14,195
101,232
100

สัดส่วน
(%)
72.00
18.00
10.00
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ตาราง ข - 24 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ X1 Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
1.1 X1-1 , X1-2
- 1 ชั้น สูง 3 เมตร จานวน 20 อาคาร
รวมพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
รวม X1 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

185,741
185,741
185,741

45,141
45,141
45,141

140,600
140,600
140,600

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

140,600 0.76 24.30
140,600 0.76 24.30
140,600 0.76 24.30

13) G2 Zone

ภาพที่ ข - 13 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ G2 Zone

ตาราง ข - 25 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ G2 Zone
การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย
ศูนย์พาณิชยกรรม
ระดับเมืองและระดับย่าน

รายละเอียด
พาณิชยกรรม

พิพิธภัณฑ์
Tram Depot
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.)
ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1.1
1.2
2.1
2.2
G2-1 G2-2 G2-3 Tram Depot
1,881 3,665
7,826

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1,881 3,665 7,826
100

100

100

6,400
6,400
100

รวมพื้นที่
ใช้สอย
(ตร.ม.)
5,546
7,826
6,400

สัดส่วน
(%)
28.05
39.58
32.37
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ตาราง ข - 26 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ G2 Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
1.1 G2-1 (3 ชั้น สูง 10.5 เมตร)
1.2 G2-2 (3 ชั้น สูง 10.5 เมตร)
รวมศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
2.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.1 G2-3 (4 ชั้น สูง 14 เมตร)
2.2 Tram Depot
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม G2 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอย
รวม (ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

14,083
27,431
41,515

13,038
25,395
38,434

3,135
6,108
9,243

1,045
2,036
3,081

0.22 92.58
0.22 92.58
0.22 92.58

43,941
6,400
50,341
91,856

40,680
40,680
79,114

13,044
6,400
19,444
28,687

3,261
6,400
9,661
12,742

0.30 92.58
1.00
0.39 80.81
0.31 86.13

FAR

OSP

14) C3-3 Zone

ภาพที่ ข - 14 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ C3-3 Zone

ตาราง ข - 27 พิจารณาประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ C3-3 Zone
การใช้ประโยชน์
ที่ดินตาม
แนวคิดงานวิจัย

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าย่อย
สถานีดับเพลิง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ศูนย์การเรียนรู้
อาคารจอดรถ
ส่วน Service
ทางสัญจรและงานระบบ
พื้นที่ใช้สอยสัดส่วนมากที่สุด (ตร.ม.)
ไม่รวมส่วน Service
คิดเป็น (%) ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
รวมพื้นที่
สัดส่วน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ใช้สอย
(%)
C3-3.1 C3-3.2 C3-3.3 C3-3.4 C3-3.5 (ตร.ม.)
3,840 1,920
5,760
5.47
3,297
3,297
3.13
5,120
5,120
4.86
70,090
70,090 66.54
17,522
960
480
824 1,280
21,066 20.00
70,090 3,840 1,920 3,297 5,120
100

100

100

100

100
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ตาราง ข - 28 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ C3-3 Zone
ลาดับ
อาคาร
ที่
1.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 C3-3.1 (6 ชั้น สูง 21 เมตร)
1.2 C3-3.2 (1 ชั้น สูง 3.5 เมตร)
1.3 C3-3.3 (1 ชั้น สูง 3.5 เมตร)
1.4 C3-3.4 (1 ชั้น สูง 3.5 เมตร)
1.5 C3-3.5 (1 ชั้น สูง 3.5 เมตร)
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม C3-3 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

FAR

OSP

26,813
8,314
4,155
7,135
11,085
57,503
57,503

12,211
3,514
1,755
3,014
4,685
25,180
25,180

87,612
4,800
2,400
4,121
6,400
105,333
105,333

14,602
4,800
2,400
4,121
6,400
32,323
32,323

3.27
0.58
0.58
0.58
0.58
1.83
1.83

45.54
42.27
42.24
42.25
42.26
43.79
43.79

15) กรมศุลกากร

ภาพที่ ข - 15 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ กรมศุลกากร

หมายเหตุ : อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จาก Existing เดิ ม บริ เ วณ Zone E เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดแผนพัฒนาบริเวณ Zone นี้ โดยปรับพื้นที่ตามผังแม่บท คือ เป็นพื้นที่หน่วยงานกรม
ศุลกากรทั้งหมด
ตาราง ข - 29 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่กรมศุลกากร
ลาดับที่

อาคาร

1.สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 กรมศุลกากร
รวมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม กรมศุลกากร

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
84,199
84,199
84,199

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
55,699
55,699
55,699

พื้นที่ใช้สอยรวม
(ตร.ม.)

พื้นที่อาคาร
คลุมดิน (ตร.ม.)

113,771
113,771
113,771

28,500
28,500
28,500

FAR

OSP

1.35 66.15
1.35 66.15
1.35 66.15
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16) B1 Zone

ภาพที่ ข - 16 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ B1 Zone

หมายเหตุ : อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จาก Existing เดิ ม บริ เ วณ Zone K เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดแผนพัฒนาบริเวณ Zone นี้ ซึ่งปรับเป็นพื้นที่ ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเกือบ
ทั้งหมด ส่วนพื้นที่หน่วยงานบริเวณนอกรั้วศุลกากรเก็บไว้คงเดิม
ตาราง ข - 30 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ B1 Zone
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2
พืน้ ที่นอกเขตรั้วศุลกากรที่ กทท.ใช้ประโยชน์
3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม B1 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
502,140
5,522
4,854
512,516

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
150,642
3,407
3,325
157,375

17) B2 Zone

ภาพที่ ข - 17 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ B2 Zone

พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่อาคาร
รวม (ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
351,498
351,498
2,352
2,115
2,230
1,528
356,080
355,141

FAR

OSP

0.70
0.43
0.46
0.69

30.00
61.71
68.51
30.71
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ตาราง ข - 31 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ B2 Zone
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
พื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2
ศูนย์พาณิชยกรรมระดับเมืองและระดับย่าน
3
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม B2 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
329,900
9,416
436
339,752

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
92,226
8,000
360
100,585

พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่อาคาร
รวม (ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
246,700
237,674
1,416
1,416
76
76
248,193
239,167

FAR

OSP

0.75
0.15
0.17
0.73

27.96
84.96
82.58
29.61

18) X2 Zone

ภาพที่ ข - 18 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นทีโ่ ครงการ X2 Zone

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก Existing เดิม บริเวณ Zone M เนื่องจากในผังแม่บ ท
โครงการ พื้นที่ดังกล่าวถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาในอนาคต จึงอ้างอิงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งเป็นพื้นที่ ปตท. เช่าใช้ และที่อยู่อาศัยบางส่วน
ตาราง ข - 32 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ X2 Zone
ลาดับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่
1
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
2
ทีอ่ ยู่อาศัย
รวม X2 Zone

พื้นที่ดิน
(ตร.ม.)
179,618
13,091
192,709

พื้นที่ว่าง
(ตร.ม.)
142,358
4,994
147,352

พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่อาคาร
รวม (ตร.ม.) คลุมดิน (ตร.ม.)
64,847
37,260
8,097
8,097
72,944
45,357

FAR

OSP

0.36 79.26
0.62 38.15
0.38 76.46
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ข.2 เกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบความหนาแน่น : เกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio)
การก าหนดเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) มี ที่ ม าจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล สถิ ติ FAR
จาแนกรายแปลง ทุกแปลงของผังแม่บทโครงการ เปรียบเทียบกับข้อกาหนด FAR สูงสุดของการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภท ตามร่ า งกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมกรุ ง เทพมหานคร
รายละเอียดดังนี้
ข.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ FAR จาแนกรายแปลง
เป็นการศึกษา Mean, Median, Minimum, Maximum และ Range ของข้อมูล FAR
จาแนกรายแปลง ทุกแปลงของผังแม่บทโครงการ ประกอบกับการพิจารณากราฟ Histogram ของชุด
ข้อมูล เพื่อศึกษาการกระจายตัวของช่วงข้อมูลและเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติ FAR ของ Existing ดัง
แสดงในตาราง ข-33
ตาราง ข - 33 ข้อมูลสถิติ FAR จาแนกรายแปลงของผังแม่บทโครงการเปรียบเทียบกับ Existing
ค่าสถิติ
Mean
Median
Minimum
Maximum
Range

FAR ของผังแม่บทโครงการ
6.46
4.86
0
38.62
38.62

FAR ของ Existing
0.94
0.96
0
12.59
12.59

จากข้อมูลสถิติ FAR จาแนกรายแปลงของผังแม่บทโครงการเปรียบเทียบกับ Existing
พบว่าชุดข้อมูลมีค่าเฉลี่ย (Mean), ค่ามัธยฐาน (Median) และ ค่าสูงสุด (Maximum) แตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ทาให้การใช้เกณฑ์ FAR สาหรับ Existing ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า 0.5,
0.5-1, 1-1.5, 1.5-2 และมากกว่า 2 ไม่สามารถใช้กับผังแม่บทของโครงการได้ เนื่องจากมีค่าเฉลี่ย
6.46 ค่ามัธยฐาน 4.86 และค่าสูงสุด 38.62 จึงต้องวิเคราะห์ ช่วงเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสมสาหรับผัง
แม่บทโครงการต่อไป
ข.2.2 วิเคราะห์ช่วงเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสมสาหรับผังแม่บทโครงการ
การพิจารณากราฟ Histogram ของชุดข้อมูล ใช้วิธีการแบ่งช่วงข้อมูลแบบ Natural
Breaks และ Equal Interval โดยทดลองแบ่งช่วงเกณฑ์เป็น 10 ระดับ ซึ่งเพิ่มจากเกณฑ์ FAR ของ
Existing 5 ระดับ และแสดงผลด้วยผังแสดงระดับความหนาแน่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกระจาย
ตัวของชุดข้อมูลจากการตั้งค่าแบ่งช่วงระดับเกณฑ์ FAR ทั้ง 2 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ ข-19 และ
ภาพที่ ข-20 และวิเคราะห์เพื่อกาหนดช่วงเกณฑ์ FAR ที่เหมาะสมสาหรับผังแม่บทโครงการต่อไป
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ภาพที่ ข - 19 การกาหนดช่วงระดับเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ด้วยวิธี Natural Breaks

ภาพที่ ข - 20 การกาหนดช่วงระดับเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) ด้วยวิธี Equal Interval
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จากภาพที่ ข-19 และ ข-20 เมื่อพิจารณากราฟ Histogram ของชุดข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ
พบว่ า การกระจายตั ว ของข้ อ มู ล รู ป แบบ Natural Breaks ข้ อ มู ล เกาะกลุ่ ม อยู่ ใ นช่ ว ง 0–13.91
(8 ระดับ) และรูปแบบ Equal Interval ข้อมูลเกาะกลุ่มอยู่ในช่วง 0–15.45 (4 ระดับ) แสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบ Natural Breaks สามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลได้ละเอียด และมีความหลากหลาย
ของชั้นข้อมูลมากกว่ารูปแบบ Equal Interval จึงเลือกใช้วิธีกาหนดช่วงเกณฑ์แบบ Natural Breaks
คือ ในแต่ละช่วงเกณฑ์ไม่จาเป็นต้องมีผลต่างของช่วงข้อมูลที่เท่ากัน และปรับตัวเลขช่วงเกณฑ์ใหม่ให้
มีความเหมาะสม ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จานวนช่วงเกณฑ์สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับก็เพียงพอและครอบคลุม
สาหรับชุดข้อมูลทั้งหมด
จากนั้นจึงศึกษาตัวเลขช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสม สาหรับการกาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5
ระดั บ โดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ ก าหนด FAR สู ง สุ ด ของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แต่ ล ะประเภท ตามร่ า ง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความหนาแน่นที่
เหมาะสมสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท รายละเอียดดังแสดงในตาราง ข-34 และทดลอง
กาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0–3, 3–5.5, 5.5-8, 8-10 และมากกว่า 10 ซึ่งมีกราฟ
Histogram และผังแสดงระดับความหนาแน่น ดังแสดงในภาพที่ ข-21
ตาราง ข - 34 ข้อกาหนด FAR สูงสุดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามร่างกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
CODE สี

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อกาหนด FAR สูงสุด
ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
3
ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
5.5
ทีอ่ ยู่อาศัยหนาแน่นมาก
8
พาณิชยกรรม
10
ที่มา : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ปี 2562
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ภาพที่ ข - 21 การกาหนดช่วงระดับเกณฑ์ FAR (Floor Area Ratio) จากข้อกาหนด FAR สูงสุด ตามร่างกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

จากภาพที่ ข-21 แสดงให้เห็นว่าการกาหนดช่วงเกณฑ์แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยอ้างอิงจาก
ข้อกาหนด FAR สูงสุดของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร สามารถแจกแจงความถี่ของข้อมูลได้ละเอียด และครอบคลุม ใกล้เคียงกับ
รูปแบบ Natural Breaks ดังแสดงในภาพที่ ข-19 จึงสรุปช่วงระดับเกณฑ์ FAR แบ่งเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ 0–3, 3–5.5, 5.5-8, 8-10 และมากกว่า 10 เป็นช่วงเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับผังแม่บทโครงการ
และสรุปภาพรวมเกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบความหนาแน่นผังแม่บทโครงการ ดังแสดงในตาราง ข-35
ตาราง ข - 35 สรุปเกณฑ์สาหรับเปรียบเทียบความหนาแน่นผังแม่บทโครงการ
FAR (Floor Area Ratio)
0-3
3 - 5.5
5.5 – 8
8 - 10
มากกว่า 10

OSP (Open Space Percentage)
น้อยกว่า 20%
20%-40%
40%-60%
60%-80%
มากกว่า 80%
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