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โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. ภาพรวมโครงการ 

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ภาคมหานคร) มีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญของประเทศ โดยในปัจจุบันพื้นที่เมืองมีการพัฒนาในลักษณะการกระจาย

ตัวเชื่อมตอ่กับพืน้ที่ปริมณฑลรวมกันเป็นมหานคร (รูปที่ 1-1) ท าให้เกิดปัญหาการพัฒนาพื้นที่และการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น การขยายตัวของเมืองรุกล้ าพื้นที่เกษตรกรรม การตั้งถิ่นฐาน

ของชุมชนอยู่ในพืน้ที่ไม่เหมาะสม การขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม นอกจากนี้ยัง

มีปัญหาการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

ไม่เพียงพอและทั่วถึง  

โครงการวางผังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงมีความจ าเป็นต่อการวางผังแม่บททาง

กายภาพเพื่อเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง และโครงสร้าง

พื้นฐานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นมหานครที่นา่อยู่ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

 
รูปที่ 2-1 ภาพถ่ายดาวเทียม  

แสดงลักษณะการกระจายตัวของพ้ืนที่เมืองในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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“ภาคมหานครแห่งเอเชีย 
The Greater Region of Asia” 

 ศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง 

ศูนย์กลางด้านการค้าและการบริการ 

ศูนย์กลางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ระดับโลก 

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขัน้สูง 

ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 

2. การจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 จากการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ร่วมกับการวิเคราะหแ์นวโน้มการพัฒนา นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ตั้งแต่ระดับกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ และศักยภาพการพัฒนาที่ภาคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีอยู่  (SWOT and TOWS Analysis)  น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร ์และเป้าหมายการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

2.1 วสิัยทัศน์  

 การพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าเป็นต้องมุ่งสู่การเป็นมหานครระดับโลก  

(Towards the world class MEGA region) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สมกับบทบาทพื้นที่ประตูเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศไทย ภูมภิาคอาเซียน และทวีปอื่นๆในโลก  ในการจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จงึก าหนดวิสัยทัศนไ์ว้วา่ “ภาคมหานครแห่งเอเชีย (The Greater Region of Asia)” 

การพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ได้ก าหนดให้ภาค  

มหานครมีบทบาทส าคัญ 5 ด้านดังนี้  
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1) ศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง  

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็น “ศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง” เนื่องจาก

ศักยภาพทางดา้นที่ตั้งในปัจจุบันถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง 

(GMS Economic Corridors)  

จากศักยภาพดังกล่าวภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลาง

ด้านการคมนาคมขนส่งทั้งในระดับอาเซียนและทวีปเอเชีย จึงเกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ

เร่งด่วน พ.ศ. 2558 (Action Plan) ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ซึ่ง

แผนงานโครงการถนนที่ตอ้งจัดท าตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก คือ มอเตอร์เวย์เชื่อม

ถนนรัตนาธิเบศร์จากถนนวงแหวนรอบที่ 2 ไปทางตะวันตกเพื่อเป็นเส้นทางขนสง่สนิค้าอุตสาหกรรม 

 ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศักยภาพด้านการคมนาคมทางราง เนื่องจากมีการด าเนิน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมโยงพื้นที่ของเมือง 10 เส้นทาง และเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่โดยรอบ รวมถึง

เชื่อมโยงถึงพื้นที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิที่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่าง

ประเทศ จัดเป็นสนามบินที่รองรับจ านวนผูโ้ดยสารมากถึง 83 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 สูงเป็นอันดับที่ 

1 ของอาเซียนอันดับที่ 6 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 30 ล้าน

คน อีกทั้งกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางน้ าที่ถูกก าหนดเป็นท่าเรือพาณิชย์

นานาชาติขนสง่สินค้าอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และอื่นๆ  

 

รูปที่ 2-1 ระบบโครงขา่ยคมนาคมทางรางในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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2) ศูนย์กลางภาคการค้าและบริการ  

 จากศักยภาพเดิมของพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร บริเวณย่านอโศก ย่านสี

ลม ย่านสาทร และย่านพระราม 3 ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเงินและ

การธนาคารมหาศาล โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับประเทศไทยใน 

พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาในภาคการค้าและ

บริการของกรุงเทพมหานครสูงถึ งร้อยละ 51 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมขอ งเมืองมหานคร 

(กรุงเทพมหานคร) เป็นอันดับที่ 3 ของเมืองมหานครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียน ใน

ปี พ.ศ. 2557  

3) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

 จากความต้องการกระจายภาคอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครออกไปยังจังหวัดต่างๆใน

ปริมณฑล โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีบทบาทในการบริหารปกครองและเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในปริมณฑล ตามนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิ เล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ในจังหวัดปทุมธานี และคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐมีความต้องการเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 

(Labour Intensive) เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Technology Intensive) ที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ใช้ต้นทุนต่ าลงและจ านวนแรงงานไร้ฝีมือลดลง โดยสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น 

ผลักดันและปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาใหม่ โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่

ภาครัฐจัดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มี

ประสิทธิภาพทั้งทางถนน ทางราง และทางเรือ เพื่อเชื่อมโยงเขตส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมกับ

พืน้ที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคและในระดับประเทศ 
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รูปที่ 2-2 พื้นที่อุตสาหกรรมในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4) ศูนย์กลางด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ระดับโลก 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมศีักยภาพในการเป็น “ศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลระดับ

โลก” เนื่องจากประเทศไทยมีการให้บริการสาธารณสุขดีที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 

ของอาเซียนจากตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (Health Care Index) รวมถึงมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทาง

มาใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก จ านวนถึง 1.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งการใช้บริการ

สาธารณสุขมีสัดส่วนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์เพียง 1 คน ต่อ 2 ,125 คน โดยจากการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 ก าหนดใหเ้ป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub)  

 

รูปที่ 2-3 การให้บริการสาธารณสุขและการแพทย ์

 

 



              โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏบิัตกิารครั้งท่ี 1 
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.00 น.  

 7 
 

5) ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

จากการที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกสูงถึง 21.47 ล้าน

คน ในปี พ.ศ. 2559 และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 18 ล้านคน โดยมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวสูงถึง

ร้อยละ 74 จากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของบทบาท

ทั้งในเชงิประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ จึงท าให้กรุงเทพมหานครกลายเป็น 

“ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม” ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก 

 

รูปที่ 2-3 พื้นที่เกาะรัตนโกสนิทรท์ี่มีความส าคัญเชงิประวตัศิาสตร์และวัฒนธรรม 

2.2 วัตถุประสงค์  

 จากวิสัยทัศน์ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่การเป็นมหานครศูนย์กลางด้านการ

คมนาคมขนส่ง การค้าและการบริการ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การสาธารณสุขและการแพทย์

ระดับโลก และเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม  น ามาสู่วัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาภาคมหานครดังตอ่ไปนี ้

1. ยกระดับความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเอเชีย (Transportation Hub) 

 การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งรองรับภาคอุตสาหกรรม การค้า

และการบริการ ประชากร และการขนส่งนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยการยกระดับศูนย์กลางการคมนาคม

แห่งเอเชีย ทั้ง ทางราง ทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งวัตถุดิบและการ

คมนาคมกับนานาประเทศ 

 การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมโดยเฉพาะการยกระดับการคมนาคมทางรางให้เป็น

ศูนย์กลางคมนาคมแห่งเอเชีย (Transportation Hub) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์กลาง

เมืองไปสู่พื้นที่เมืองมหานครส าคัญในทวีปเอเชีย และทั่วโลก และเพื่อเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบส าคัญ
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โดยเฉพาะกับพื้นที่เมืองส าคัญบริเวณจีนตอนใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นแหล่งสินค้า

เครื่องจักรกล รถยนต์ ยารักษาโรค เอเชียตะวันออกที่ เป็นแหล่งอุปกรณ์เครื่องจักร ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ เอเชียกลาง แหลง่วัตถุดิบ น้ ามัน แร่ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ แหล่งน้ ามัน เอเชียใต้ที่เป็น

แหลง่เชือ้เพลิง เคมีภัณฑ์ และทวีปออสเตรเลีย ที่เป็นแหล่งแร ่และสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ 

2. ยกระดับสู่ศูนย์กลางของส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาค (Regional Headquater) 

 เนื่องจากบริเวณศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในกรุงเทพมหานครของประเทศไทย หรือเป็น

ที่ตั้งของอาคารส านักงานใหญ่บริเวณย่านสีลม ย่านสาธร ย่านอโศก และย่านพระราม 3 ให้เกิดการ

ยกระดับเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในทวีปเอเชีย โดยส านักงานใหญ่ทั้งด้านการเงินการธนาคารจะ

ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ และเชื่อมโยงด้วยระบบการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางอากาศ ไปสู่ภูมิภาค

ต่างๆ 

3. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Labour intensive to Technology 

incentive & Knowledge base industry) 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวน

มากในการผลิตเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาควบคุม

ส าหรับการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม โดย

อุตสาหกรรมจะกระจายออกจากพืน้ที่กรุงเทพมหานครไปสู่จังหวัดต่างๆในปริมณฑลทั้งสมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และปทุมธานี 

4. ยกระดับเทคโนโลยีในการท าเกษตรกรรม (Upgrade Technology & Agriculture) 

 จากการมีพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดีบริเวณทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครท าให้พื้นที่บริเวณนี้

ได้เปรียบในเชิงการผลิตอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงต้องประสานการผลิตใน

พื้นที่เกษตรกรรมช้ันดีกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

เพื่อการอุปโภคบริโภคและการส่งออกสินคา้ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม 

5. ยกระดับความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 จากการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีมรดกทางวัฒนธรรมที่

ทรงคุณค่า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องยกระดับการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมทั้งการบริการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งจากสนามบินและภายในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
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เพื่อให้จ านวนนักท่องเที่ยวมาพักค้างและมีค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งต้องมีการประยุกต์ใช้การ

น าเสนอการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สกึมีประสบการณ์ร่วมดว้ย 

2.3 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ “ภาคมหานครแห่งเอเชีย” 

ประกอบด้วยเนื้อหาและกลยุทธ์ดังต่อไปนี ้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค

อาเซียนและในภูมิภาคเอเชีย 

 แนวทางส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งแห่งภูมิภาคอาเซียนและ

ภูมิภาคเอเชีย ต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะทางรางที่เป็นตัว

ชีน้ าการพัฒนาและเป็นระบบขนส่งหลัก (Mass transit)  รวมถึงมกีารเชื่อมโยงจุดเปลี่ยนถ่ายการจราจร

กับระบบคมนาคมทางถนนโดยระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบรอง (Feeder) หรือรถโดยสารประจ าทาง

ไปสู่พื้นที่ศูนย์กลางรองหรือพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหนานแน่น กลยุทธ์ในการด าเนินการ

ประกอบด้วย  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งหลัก (Mass Transit) ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่

รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD : Transit Oriented Development) 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) เชื่อมโยงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเมอืงบริวารของกรุงเทพมหานคร (Central City and Satellite town) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันในระดับโลก 

 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีข้อ

ได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต การค้า และการบริการ  อีกทั้งยังมี

โครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงและเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกิจกรรม

ต่างๆในเมอืง (Smart City)   ซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาประกอบด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยพัฒนาศูนย์กลางการขนส่ง

ประสิทธิภาพสูงทุกประเภท ให้สามารถเชื่อมโยงเมอืงส าคัญในภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตแรงงานคุณภาพดี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนทางด้านการสาธารณสุขและใน

ภาคอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้มี

โอกาสได้ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบตามแต่ความประสงค์และความต้องการเพื่อการประกอบ

อาชีพของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาบุคคลากรที่มีทั้งทักษะและคุณภาพเพื่อรองรับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มบุคลากรระดับอาจารย์และนักศึกษาทางการแพทย์ในระดับอุดมศกึษา 

 กลยุทธ์ที่  2  เพิ่มบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะทางส าหรับ เทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน

อุตสาหกรรม และพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อการพัฒนาแหง่เอเชยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติ 

 ในการเพิ่มขีดความสามารถป้องกันภัยพิบัติจ าเป็นต้องท าควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่สมดุลระหว่างเมืองและชนบท ทั้งในแง่การสงวนรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ และการจัดการของ

เสียที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อรักษาไว้ส าหรับป้องกันภัยพิบัติที่จะส่งผลกระทบต่อเมือง โดยใช้กล

ยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การวางแนวพืน้ที่ระบายน้ าบริเวณสองฝ่ังของศูนย์กลางเมอืงมหานคร 

 กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ าภายในศูนย์กลางเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 3 การรกัษาพืน้ที่เกษตรช้ันดทีางตะวันตกของเมืองมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคมหานคร 

 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 21.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558  

จึงต้องมีการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภาคมหานคร โดยต้องได้รับ

ความร่วมมือจากในหลายหน่วยงาน  นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาศักยภาพการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับโลก  ซึ่งมีกลยุทธ์ส าคัญดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาพืน้ที่ศูนย์กลางและพื้นที่ตอ่เนื่องทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชวีิตด้วยเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจัดการภาคมหานครแบบไร้รอยต่อและบูรณาการ 

 การบริหารจัดการภาคมหานครต้องอาศัยการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพต้องมี

องค์กรระดับภูมิภาคที่มีบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญ มีองค์ความรู้เฉพาะ มีเทคโนโลยีในการวางแผน
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พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ได้ดี เพื่อท าหน้าที่ประสานการพัฒนากับพื้นที่อื่นโดยรอบ รวมถึงลด

อุปสรรคการบริหารจัดการขา้มองคก์รและเขตการให้บริการ  

2.4 เป้าหมายการพัฒนา 

 ในการจัดท าผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

ไว้ 5 ประการ ดังนี้  

2.4.1 เป้าหมายด้านประชากร 

 ประชากรของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 9.76 

ล้านคน ในปี พ.ศ.2550 เป็น 10.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2558 โดยประชากรในกรุงเทพมหานครจะมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้นถึง 7.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 52.45 โดยจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจังหวัดละ 1.7 ล้านคน ซึ่งจะ

กระจายตัวตั้งถิ่นฐานไปตามแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน และ 0.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

7.5 และ 5.6 ตามล าดับ ดังที่ปรากฏในตารางท่ี 2-1  

ตารางที่ 2-1 จ านวนประชากรปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2558 ตามทะเบียนราษฎร์และประชากร

คาดการณ์ พ.ศ. 2580 

รายชื่อจังหวัด 
จ านวนประชากร (คน) คาดการณ์ประชากร (คน) 

ปี 2550 ปี 2558 ปี 2580 สัดส่วน 

กรุงเทพมหานคร 5,716,248 5,696,409 7,701,857 52.45 

จังหวัดนนทบุรี 997,201 1,193,711 1,667,691 11.36 

จังหวดัปทุมธานี 822,891 1,094,249 1,679,033 11.43 

จังหวัดสมุทรปราการ 1,105,256 1,279,310 1,703,288 11.60 

จังหวัดนครปฐม 747,809 899,342 1,108,960 7.55 

จังหวัดสมุทรสาคร 377,930 545,454 823,188 5.61 

รวม 9,767,335 10,708,475 14,684,018 100.00 

 

2.4.2 เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน 

 การพัฒนาตามผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะก่อให้เกิดการจ้างงานในการผลิตทั้ง

สามสาขาปฐมภูมิ (เกษตรและประมง) สาขาทุติยภูมิ (อุตสาหกรรม) และสาขาตติยภูมิ (การค้าและ

บริการ) ดังนี้ 
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 สาขาปฐมภูมิ (เกษตรกรรมและประมง) ในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควร

มุ่งเน้นการผลิตใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

o เกษตรกรรมคุณภาพสูง เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ หรือ

เกษตรมูลค่าสูงที่มีความได้เปรียบจากการอยู่ติดกับตลาดขนาดใหญ่และ

ประตูสู่ตลาดโลก เชน่ ไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง เป็นต้น  

o เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเมือง ทั้งความมั่นคงทางอาหารและ

ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมอีาหารเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 สาขาทุติยภูมิ (อุตสาหกรรม) ควรมุ่งเน้นการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 3 ประเภท 

ได้แก่ 

o อุตสาหกรรมที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี (Technology Based Industry) ที่

มีผลิตผลมูลค่าสูง ใช้แรงงานไม่มากนัก แต่เป็นแรงงานที่มีทักษะหรือความรู้

ขั้นสูง มีมลภาวะต่ า และสามารถอยู่รว่มกับกิจกรรมเมืองอื่น ๆ ได้ 

o อุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการการอุปโภคบริโภคของประชากร

ในภาคมหานครที่มีจ านวนถึง 15 ล้านคน ในปี พ.ศ.2580 ในลักษณะเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมบริเวณชานเมือง 

o อุตสาหกรรมบริการเพื่อตอบสนองกิจกรรมประจ าวัน อาทิ โรงพิมพ์ โรง

น้ าแข็ง อู่ซ่อมรถ เป็นต้น  

 สาขาตติยภูมิ (การค้าและบริการ) เป็นสาขาการผลิตหลักของภาคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เป้าหมายของให้การบริการแบ่งออกเป็น 3 ระดับพืน้ที่ ได้แก่ 

o ระดับทวีปเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะเน้นให้บริการใน

สาขาการเงิน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข และการคมนาคม

ขนส่ง  

o ระดับภายในประเทศ ภาคมหานครจะเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง 

การค้าและบริการระดับชาติ การศกึษา และการรักษาพยาบาล 

o ระดับชุมชนเมือง ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องรองรับการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชากรทั้ง 15 ล้านคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
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2.4.3 เป้าหมายด้านสังคม 

 ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเป้าหมายในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนา

สังคม ดังนี้  

 ยกระดับการให้บริการสาธารณะในชุมชนชนบทและเกษตรกรรมให้เทียบเท่ากับชุมชนเมือง 

โดยให้ความส าคัญกับการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 แก้ปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาคนจนเมือง (Urban Poor) และปัญหา

การสร้างชุมชนล้อมรั้วของผู้มีรายได้มาก (Gated Community) โดยการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  

 รองรับการเปลี่ยนโครงสร้างครัวเรือนที่มีแนวโน้มจะมีขนาดเล็กลงและมีแนวโน้มที่

ประชากรวัยท างานจะกระจุกตัวในพื้นที่เมืองช้ันในโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดภาระการจัดหายานพาหนะส่วนตัว และมุ่งเน้นการปรับปรุง

ฟื้นฟูพื้นที่ ในเขต เมือง ช้ันในให้สามารถรองรับจ านวนประชากรที่ เพิ่มขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ตอบสนองสังคมผู้สูงอายุและสร้างสรรค์พื้นที่เมืองที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม (Universal ) 

โดยการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีข้อจ ากัดด้านสุขภาพทางกาย 

รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะต้องดูแลตนเองหรืออยู่กับคู่สมรสวัยเดียวกันโดยไม่มี

บุตรหลานดูแล  

 รองรับประชากรทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ มุ่งเน้นการจัดเตรียมการอยู่อาศัย แหล่งงาน 

และการให้บริการสาธารณะแก่แรงงานคุณภาพดีที่จะเข้ามาท างานด้านต่างๆ ไปพร้อมกับ

การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้กับกลุ่มแรงงานบริการขั้นต่ าและกลุ่มแรงงานต่างด้าว

เพื่อการพัฒนาเมอืงส าหรับทุกคน (Inclusive City)  

  

รูปที่ 2-3 ปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคม และแหล่งเสื่อมโทรมในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2.4.4 เป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นมหานครแห่งทวีปเอเชีย

และประตูสู่อาเซียน โดยในปี พ.ศ.2580 จะต้องรองรับประชากรทั้งกลางวันและกลางคืนรวมกันถึง 15 

ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึง 4 ล้านคน มีการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 10 ล้านเที่ยวต่อวัน 

ต้องการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอกีประมาณร้อยละ 30 และตอ้งมีสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพสูง แต่

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเมืองของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ ากัดและไม่ได้

เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ ในปัจจุบัน อีกทั้ งยังต้องค านึงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ที่มี คุณค่าด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในที่นี้จะแบ่งเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น

เป้าหมายเชิงคุณภาพและเป้าหมายเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1. เป้าหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงคุณภาพ 

 การวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างมปีระสิทธิภาพดังนี ้ 

 สงวนและอนุรักษ์รวมถึงก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ข้างเคียงให้ช่วยเสริมสร้าง

คุณค่าของพืน้ที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้

ตามกฎหมาย พืน้ที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และพืน้ที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย  

 สงวนและอนุรักษ์พื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ทางประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศ เพื่อได้รับการก าหนดให้มีการ

อนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างสมดุล  

 พัฒนาพื้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเพื่อ เป็นพื้นที่ส าคัญต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดการตั้งของศูนย์กลาง

การเงนิการธนาคาร รวมถึงส านักงานใหญ่ภูมิภาค (Regional Headquarter) ขององค์กร

และธุรกิจระหว่างประเทศ  

 พัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

ระดับโลก (Global Transportation Hub) มุ่งเน้นการใชป้ระโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแนวทางถนนที่เป็นจุดตัดของทางหลวงสายระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนถึงสามสาย 

(ASEAN Economic Corridor) บริเวณศูนย์กลางการขนส่งทางราง และบริเวณท่าอากาศ

ยานนานาชาติ สถานีขนส่งสายหลักของทุกประเภทการขนส่งจะได้รับการพัฒนาตาม

หลักพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oriented Development – TOD) เพื่อสร้างสมดุล

ระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัยแรงงาน (Job and Housing Balance)  
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 สร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยคุณภาพดี เพื่อรองรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนใน

อนาคต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการอยู่อาศัยในระดับราคาที่

ประชาชนแต่ละกลุ่มมีก าลังซื้อได้อย่างเหมาะสม (Affordable Housing) มีการให้บริการ

สาธารณะอย่างพอเพียงตามแนวความคิดหน่วยชุมชน (Neighborhood Unit Concept) 

และมีการใชท้ี่ดนิแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมให้แตล่ะพื้นที่มกีิจกรรมหลากหลาย 

 รักษาพืน้ที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพื่อเป็นพืน้ที่กันชนส าหรับป้องกันและบรรเทา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยควบคุมการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ทางระบายน้ า

หลากเป็นพื้นที่สีเขียวล้อมรอบเมืองเพื่อจ ากัดการขยายตัวของเมืองและเป็นพื้นที่

นันทนาการใหก้ับเมือง  

 รักษาพืน้ที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการสนับสนุนจากรัฐในการ

จัดระบบชลประทานและสร้างมาตรการสง่เสริมการเพาะปลูกพืชให้ตรงตามนโยบายทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตร โดยก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาการเกษตร ซึ่งภาครัฐควรก าหนดมาตรการ

ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่มีความได้เปรียบทั้งในแง่การค้าในตลาดภายในและ

ต่างประเทศ 

ผลการพัฒนาตามผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2580 ภาค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมสีัดส่วนการใชป้ระโยชน์ที่ดินดังนี้  
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แผนภูมทิี ่2-1 พื้นที่การใช้ประโยชนท์ีด่ิน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 และคาดการณ์ พ.ศ. 2580 

2.4.5 เป้าหมายด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 

 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2580 จะมี

ประชากรที่อยู่ในเมืองถึงประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 12 ล้านคน แต่ใน

ปัจจุบันมีพื้นที่ชุมชนเมืองเพียงประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ผังภาค

มหานครได้ตัง้เป้าหมายด้านการพัฒนาเมืองและชนบท ดังนี้ 

 การพัฒนาเมอืงมุง่เน้นการแก้ปัญหาความแออัดและเสื่อมโทรมของพื้นที่เมืองให้สามารถ

รองรับการพัฒนาเมืองที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น จ ากัดการขยายตัวของเมืองด้วยพื้นที่สี

เขียวล้อมรอบเมือง และพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมี

ล าดับศักย์ในการพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยแบ่งศูนย์กลางเมืองออกเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่ 

1. ศูนย์กลางพิเศษ ได้แก่ ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและจิต

วิญญาณรวมถึงการบริหารการปกครองของประเทศไทย  เป็นพื้นที่ที่มีทิศ

ทางการพัฒนาเพื่อการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ส าคัญระดับประเทศ ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม 

ที่ดินประเภท
พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง 

ที่ดินประเภท
ย่าน

อุตสาหกรรม 

ที่ดินประเภท
พื้นที่

เกษตรกรรม 

ที่ดินประเภท
พื้นที่ป่าไม้ 

ที่ดินประเภท
พื้นที่แหล่งน้้า 

ที่ดินประเภท
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

พ.ศ.  2545 2,145.04 124.36 5,061.68 6.81 94.23 350.66

พ.ศ.  2555 2,490.10 270.28 4,104.25 60.18 285.92 572.07

พ.ศ.  2558 2,660.67 317.26 3,912.31 58.83 280.71 553

พ.ศ. 2580 2,809.96 373.73 3843.45 55.75 278.62 421.26
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พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคมหานคร 
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2. ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจมหานครแห่งเอเชีย ได้แก่ ศูนย์กลางหลักทางเศรษฐกิจ

การเงินการธนาคารและการค้าการบริการระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็น

พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเพื่อแข่งขันกับตลาด

สากล  

3. ศูนย์กลางรองของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการ

พัฒนาและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจในอนาคต 

โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และพื้นที่

ศูนย์กลางพาณชิยกรรมชานเมือง  

4. ศูนย์กลางเมืองขนาดกลาง ท าหน้าที่เป็นแหล่งงาน พาณิชยกรรม และการค้า

การบริการในพื้นที่ระดับจังหวัดและพื้นที่บริเวณจุดตัดของเส้นทางคมนาคมสาย

หลักบริเวณชานเมือง ซึ่งในบางพื้นที่อาจท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเมืองบริวาร 

(Satellite Town) นอกเขตพืน้ที่สีเขียวล้อมรอบเมอืง (Greenbelt)  

5. ศูนย์กลางเมืองขนาดเล็ก ท าหน้าที่เป็นแหล่งงาน พาณิชยกรรม และการค้าการ

บริการในพื้นที่ระดับอ าเภอต่างๆ   

6. ศูนย์กลางชุมชน ท าหน้าที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมและการค้าการบริการให้กับ

ชุมชนละแวกบ้านในเขตเมือง เพื่อให้ชุมชนมกีารใชชี้วติประจ าวันอย่างครบถ้วน 

 การพัฒนาชนบทซึ่งมีหน้าที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมทั้งเพื่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงทาง

อาหารให้กับประชาชน และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจ ากัดการพัฒนาเพื่อป้องกันและบรรเทา

ภัยพิบัติ พื้นที่ดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายในประเทศและตลาดโลกได้อย่าง

สะดวก ส่งผลให้ต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม มีศูนย์กลางชุมชนชนบทและ

เกษตรกรรมที่ท าหน้าที่พาณิชยกรรมและการค้าการบริการให้กับประชาชนโดยรอบ 

ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าการเกษตรเบื้องต้น การเป็นแหล่งเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดและประตู

เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับชุมชนเมืองใกล้เคียงเพื่อ

การพึ่งพากันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวางเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเมืองในล าดับศักดิ์ต่างๆ 

ใน พ.ศ. 2580 ดังนี้ 
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ตารางที ่2-2 เป้าหมายการพัฒนาระบบเมือง 

จังหวดั เมืองล าดับที่ 1 
เมืองล าดับ 

ที่ 2 

เมืองล าดับ 

ที่ 3 

เมืองล าดับ 

ที่ 4 
รวม 

กรุงเทพฯ (แยกกลุ่มเขต) 9 1 1 1 12 

นนทบุรี 0 0 2 15 17 

ปทุมธาน ี 0 0 1 26 27 

สมุทรปราการ 0 0 4 14 18 

นครปฐม 0 0 1 22 23 

สมุทรสาคร 0 0 2 10 12 

รวม 9 1 11 88 109 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ของที่ปรกึษา 

 

 

 



  

 

 
แผนที่ 5-2 การกระจายตัวของเมืองล าดับต่างๆ ในภาคมหานคร 



              โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล         เอกสารประกอบการประขุมเชิงปฏบิัตกิารครั้งท่ี 1 
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.00 น.  

 20 
 

3. ร่างผังแนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนา น ามาสู่การจัดท าร่างผัง

แนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล (แผนที่ 3-1) ไปสู่ “ภาคมหานครแห่ง
เอเชีย” ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้ 

 วางระบบเมืองตามหลักการเมืองศูนย์กลางและเมืองบริวาร (Central City and Satellite 

Towns) โดยก าหนดพื้นที่พัฒนาเมือง และจ ากัดการขยายตัวของพื้นที่เมืองด้วยพื้นที่สีเขียว

ล้อมรอบเมือง (Greenbelt) ที่ท าหน้าที่เป็นทางระบายน้ า และก าหนดเมืองบริวารที่อยู่ในเขต

พืน้ที่เกษตรกรรมทั้งสองฝ่ังของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 แบ่งพื้นที่เมอืงกับพืน้ที่ชนบทด้วยทางระบายน้ าหลาก (Floodway) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้

เมืองศูนย์กลางในส่วนพื้นที่ตอนกลางของภาคมหานคร พื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของ

ภาคมหานครจึงถูกก าหนดให้เป็นทางระบายน้ าหลากเพื่อไปสู่พื้นที่แก้มลิงและพื้นที่ป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย พื้นที่ด้านทิศใต้ของภาคมหานครท าหน้าที่เป็นพื้นที่

เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินเชื่อมโยงกับพื้นที่ประเภทเดียวกับ

ในจังหวัดข้างเคียงกลายเป็นเครือขา่ยพืน้ที่เกษตรกรรมช้ันดขีนาดใหญ่ 

 พัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยแนวคิดเมืองวงแหวน

ศูนย์กลาง (Concentric Ring) โดยแบ่งออกเป็น 5 ช้ัน ดังนี้ 

o ช้ันในสุดเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและจิตวิญญาณ

ของประเทศไทยอยู่บริเวณสองฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา  

o ช้ันที่สองเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจระดับนานาชาติ 

ส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของธุรกิจส าคัญต่างๆของโลก ตามแนวสองข้างของ

วงแหวนรอบใน (อโศก-รัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์) ทั้งย่านสีลม-สาทร อโศก 

และพระราม 3 รวมถึงศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พหลโยธิน 

(ทิศเหนือ) ศูนย์มักกะสัน (ทิศตะวันออก) และศูนย์ตากสิน (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมรองแห่งใหม่ของภาคกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

o ช้ันที่สามเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดีในเขตถนนวงแหวนรอบที่สอง (กาญจนาภิเษก) 

ซึ่งมีทิศทางการขยายตัวที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นการขยายตัวตาม

แนวเหนือ-ใต้ จากศูนย์กลางเมืองออกไปถึงรังสิต-ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ไปจรดทางระบายน้ าหลากฝัง่ตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกขยายเป็นรัศมีออกจาก

ศูนย์กลางเมืองออกไปยังจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มเขตด้านตะวันตกของ
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กรุงเทพมหานคร โดยมีบางพื้นที่ได้รับการก าหนดให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยช้ันดีแห่ง

ใหม่ของภาคมหานครเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต และมี

ศูนย์กลางรองที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมให้กับพื้นที่โดยรอบและประตู

เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยทั้ง 4 ทิศทาง ได้แก่ รังสิต-คลองหลวง 

(ด้านเหนอื) เมอืงสมุทรปราการ (ด้านใต้) เมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ (ด้าน

ตะวันออก) และเมืองศาลายา (ด้านตะวันตก)  

o ช้ันที่สี่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับภาคมหานคร

เป็นพื้นที่ระหว่างช้ันที่สาม (แหล่งที่อยู่อาศัยช้ันดี) กับทางระบายน้ าหลากทั้งสอง

ฝั่ง โดยก าหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ต่อจากพื้นที่เมืองเพื่อการเพาะปลูก

พืชพึงประสงค์ที่จะเป็นอาหารส ารองในยามฉุกเฉิน 

 สร้างเมืองบริวารที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ก าหนดเมืองบริวาร 4 เมือง ได้แก่ เมือง

หนองจอก(เกษตรอินทรีย์) เมืองบางบ่อ(อุตสาหกรรมบริการ) เมืองนครปฐม(เกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร) และเมืองสมุทรสาคร(อุตสาหกรรมประมง) โดยใช้แนวทางเมืองที่

เลี้ยงตัวเองอย่างสมบูรณ์ (Self Sufficient Town) รองรับกิจกรรมที่ต้องการวัตถุดิบเฉพาะ

พืน้ที่ และไม่สามารถตั้งอยู่ในเขตเมืองได้เนื่องจากมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสูง นอกจากนี้

ยังมีเมอืงบริวารที่อาจได้รับการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ เมืองหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และ

เมืองก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นศูนย์กลางแหลง่เกษตรกรรมช้ันดี 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของประเทศ

และภูมภิาค ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ 

o ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Corridor) ซึ่งภาคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเป็นศูนย์กลางของเส้นทางถึงสามสาย ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Corridor) 

และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ชายฝั่ง (Southern Coastal Corridor) ซึ่งมีการกระจาย

ตัวออกไปเพื่อเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางหลัก ต่อเนื่องไปสู่ภูมภิาคอื่นตอ่ไป 

o ศูนย์การขนส่งทางราง ก าหนดให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางรองสามแห่ง ได้แก่ 

สถานีกลางบางซื่อ สถานีมักกะสัน และศูนย์คมนาคมตากสิน ซึ่งเป็นจุดตัดของ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรอบพืน้ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  

o ท่าเรือคลองเตย ก าหนดให้พัฒนาพื้นที่เป็นเมืองโลจิสติกส์ทางน้ า เพื่อเชื่อมโยงสู่

ตลาดโลกด้วยการขนส่งที่ประหยัดและมปีระสิทธิภาพ 
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o เมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) ที่ท่ากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและดอน

เมือง โดยใช้การเป็นประตูเชื่อมโยงนานาชาติเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ศูนย์กลางรองเพื่อรองรับกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต 

  แนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะให้ความส าคัญเพื่อรองรับการพัฒนาตามศักยภาพและ

ข้อจ ากัด รวมทั้งบูรณะฟื้นฟูและเพิ่มความหนาแน่นให้สามารถรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น สร้าง

ความสมดุลระหว่างพื้นที่พัฒนาและอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งผังแนวคิดจะได้รับการพัฒนาไปสู่ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผังพัฒนา

รายสาขาที่มมีาตรการสง่เสริม สนับสนุน และควบคุมการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้

ต่อไป 



  

 

 
แผนที่ 3-1 ร่างผังแนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 


