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การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคาร (Floor Area Ratio : FAR)1 
ตอนท่ี 1 

ดร. ธงชัย โรจนกนันท 
น.ส.วิยดา ทรงกิตติภักดี 
น.ส.คณิชยา รอดเรืองศรี 

การผังเมืองในแตละประเทศ มีกําเนิดและพัฒนาการแตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดลอม โดยมีระบบกฎหมาย (Legal System) และระบบการบริหาร (Administrative System) เปน
องคประกอบประสานใหระบบผังเมือง (Planning System) สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาใหปรากฏเปนผัง 
ในระดับตางๆ เพ่ือใหชุมชนเมืองเติบโตอยางเหมาะสมและถูกควบคุมการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งน้ี หลักปฏิบัติของแต
ละประเทศอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน การกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดระยะถอย
รนอาคาร การควบคุมความสูง การกําหนดรูปแบบอาคาร การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่โลง และการกําหนดสัดสวน
พ้ืนที่ใชสอยอาคารตอแปลงที่ดิน  

“การผังเมืองที่ดี จึงหมายถึงความสมดุลของระบบทั้งสามในรูปของดุลอํานาจ (Balance of Power) ที่ฝาย
บริหารสามารถใชอํานาจตามกฎหมายสรางงานผังเมืองที่มีคุณภาพ และประยุกตการผังเมืองในการพัฒนาเมืองให
นาอยูอาศัยอยางย่ังยืน และบรรเทาแกไขปญหาตางๆ ของเมืองลวงหนาอยางชาญฉลาด” 

ระบบผังเมืองในแตละประเทศมีลักษณะและประเพณีปฏิบัติ (Planning Tradition) ที่ไมเหมือนกัน เชน 
งานผังเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีลักษณะกระจายอํานาจ ทองถิ่นจึงมีบทบาทหนาที่เปนหลัก 
ในงานผังเมือง ขณะที่งานผังเมืองในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเปนแบบรวมศูนยอํานาจ รัฐบาลกลางจึงเปน      
ผูออกกฎหมาย (Federal Planning Codes) และใหทองถ่ินปฏิบัติตาม  

เกณฑระยะและสัดสวนตางๆ ที่กําหนดในงานผังเมืองโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีระบบผังเมืองที่ดี  มี
พัฒนาการจากการศึกษาและการวิเคราะหซึ่งมีรากฐานจากประสบการณที่สะสมมานาน ทั้งน้ีก็เพ่ือปองกันแกไข
ปญหาของเมือง เชน  การขยายพ้ืนที่ เมืองอยางรวดเร็วเกินไปและการขยายเมืองหนาแนนจนขาดแคลน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทําใหรัฐตองกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนา และพัฒนากระบวนการเพ่ือบรรเทา
ปญหาตางๆ ของเมืองที่ขยายออกไป จนปจจุบันการผังเมืองไดพัฒนาและขยายความคาบเก่ียวไปถึงประเด็นรอน
ระดับประเทศ/โลก เชน ปญหาน้ําทวม ปญหาภัยแลง หรือปญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอันเกิด
จากภาวะโลกรอน รวมถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และองคประกอบของเมืองที่ทรงคุณคา ซึ่ง
ตองบังคับใชมาตรการเขมงวดเพ่ือสงวนอนุรักษสําหรับอนุชนรุนหลัง การผังเมืองในประเทศพัฒนาแลวจึงขยาย
มาตรการควบคุมสัดสวนการใชประโยชนพ้ืนที่อาคาร เพ่ือตอบรับสถานการณที่แปรเปล่ียนไป โดยเฉพาะประเด็น
รอนกรณีผลกระทบจากภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) ดวยมาตรการท่ีเขมงวดมากขึ้น ประสาน
กับมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมพรอมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคต 
 

                                                 
1 เอกสารประกอบการประชุมหารือ คร้ังที่ 1 เร่ือง การกําหนดสัดสวนพื้นที่อาคารในผังเมืองรวม สํานักผังเมืองรวมและ     
ผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 14-15 มกราคม 2553  
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การควบคุมความหนาแนน (Density Control) และกําเนิด (FAR) 

คนทั่วไปมักต้ังคําถามวา ทําไมตองมีผังเมือง ทําไมตองควบคุมการพัฒนาเมือง หรือทําไมตองควบคุม
ความหนาแนนของเมือง หากปลอยใหเกิดการพัฒนาตามความตองการของตนเอง สรางอาคารอะไรก็ได ขนาด
ใหญเทาไรก็ได หรือสูงเทาไรก็ได ตามแตเจาของที่ดินประสงค ไมตองสนใจอะไร ไมตองคํานึงถึงพ้ืนที่ใกลเคียง 
หรือแมแตสภาพแวดลอมโดยรวมของชุมชนและของเมืองที่มีผูอื่นอาศัยอยูซึ่งตองพึ่งพาทรัพยากรรวมกัน หากไม
ควบคุมจักมีผลอยางไร ซึ่งนับต้ังแตปลายศตวรรษที่ 19 ลวงมาถึงตนศตวรรษท่ี 20 การผังเมืองในกลุมประเทศ
ตะวันตกพยายามควบคุมการพัฒนาดวยมาตรการตางๆ เพ่ือตอบคําถามดังกลาวขางตน น่ันคือ การปองกันความ
ขัดแยงในสังคมเมือง การใชทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสม และเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ตัวอยางกรณีศึกษา
มากมายยังปรากฏในตําราตางๆจนทุกวันน้ี  

การควบคุมความสูงอาคารเปนมาตรการควบคุมการพัฒนาเมืองในยุคแรกที่หลายประเทศในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาใช ตัวอยางเชน  

ทศวรรษที่ 1870 กรุงปารีสกําหนดความสูงอาคารไมเกิน 60 ฟุต 
ทศวรรษที่ 1880 กรุงเบอรลินควบคุมความสูงอาคารไมเกิน 78 ฟุต 

มหานครนิวยอรคควบคุมความสูงอาคารพักอาศัยขนาดใหญ 
ทศวรรษที่ 1890 นครบอสตันควบคุมความสูงอาคารไมเกิน 125 ฟุต 

นครลอสแองเจลีสควบคุมความสูงอาคารไมเกิน 150 ฟุต 
ทศวรรษที่ 1900 นครซูริคควบคุมความสูงอาคารไมเกิน 43 ฟุต 

กรุงลอนดอนควบคุมความสูงอาคารไมเกิน 80 ฟุต 

สวนมาตรการควบคุมการพัฒนาเมือง ในเรื่องการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use 
Planning) จากเอกสารท่ีสามารถคนพบ ระบุวาสหรัฐอเมริกาเร่ิมพัฒนาการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน 
(Land Use Zoning) เปนครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโก ในปค.ศ. 1867 เพ่ือแยกยานซักเสื้อผาชาวจีนออกจากยาน
พักอาศัย ตามมาดวยนครลอสแองเจลีส ในปค.ศ. 1909  

อาจกลาวไดวาการผังเมืองในสหรัฐอเมริกาเร่ิมพัฒนาการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use 
Zoning) และมาตรการน้ีกลายเปนแกนหลักของการพัฒนาเมือง โดยมหานครนิวยอรคนํากฎหมายผังเมืองวาดวย
การกําหนดยานการใชที่ดินมาบังคับใชครั้งแรกในปค.ศ. 1916 ใชบังคับรวมกับขอกําหนดควบคุมความสูงอาคาร 
และระยะถอยรนอาคาร เชน ถนนบางสายหามสรางอาคารสูงเกินสองเทาครึ่งของความกวางถนนน้ัน 

การใชบังคับกฎหมายผังเมืองที่บูรณาการรวมกับกฎหมายอ่ืน ทําใหชาวอเมริกันรูสึกวาตนเองก็ถูกรอน
สิทธิเชนกัน แตสุดทายคํารองเหลาน้ันก็ยุติลงตามคําตัดสินของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา2 ในปค.ศ. 1926 ที่ตัดสิน
วาการกําหนดและจําแนกการใชประโยชนที่ดินไมเปนการรอนสิทธิเสรีภาพ และเปนมาตรการที่เหมาะสมท่ีสุด 
โดยเฉพาะการแยกบริเวณที่อยูอาศัยออกจากบริเวณอุตสาหกรรมอยางเด็ดขาด ทําใหมาตรการควบคุมการพัฒนา
เมืองในเรื่องการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Zoning) ดํารงอยูเปนเสาหลักของการผังเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตน้ันมา 

หากทบทวนความเปนมาของการควบคุมพ้ืนที่ ใชสอยอาคาร  กลาวไดว า  การประดิษฐลิฟท 
(Elevator/Lift) ของ Elisha Otis ที่ไดติดต้ังขึ้นเปนครั้งแรกที่ Crystal Palace Exhibition ในมหานครนิวยอรคเมื่อป 

                                                 
2 Chris Fiscell; Planetizen.com; September 2, 2003 



เมื่อการประดิษฐลิฟททําใหอาคารสูงถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในสองมหานครชิคาโก และ
นิวยอรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเปล่ียนแปลงน้ีเองทําให Thomas Adam และ George Ford ผูมีสวนสําคัญ
ในการวางผังภาคมหานครนิวยอรค (ซึ่งขณะน้ันอยูในระหวางการปรับปรุงผังภาคมหานคร - Regional Survey of 
New York and Its Environs) ตองถกเถียงกันเพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากอาคารสูงมีผลอยางยิ่งตอพ้ืนที่
โลงและความหนาแนนของประชากรในเมือง พวกเขาพยายามหาวิธีแกไขมิใหเมืองเกิดความหนาแนนมากเกินไป 
โดยกลาวถึงแนวความคิดของสถาปนิกผูหน่ึงในขณะน้ัน คือ Raymond Hood ที่เสนอแนวทางการควบคุมพ้ืนที่   
ใชสอยอาคาร และนั่นเปนครั้งแรกที่นิยาม Floor Area Ratio หรือ FAR ถูกอางถึงในป ค.ศ. 1935 

 

อย า ง ไ ร ก็ ต าม  ประ เ ด็ นห น่ึ ง ท่ี
เก่ียวของและนาสนใจในการกําหนด 
FAR ไดแก มาตรฐานการวัดขนาด
พ้ืนที่ใชสอยอาคารสํานักงาน (The 
Standard Method of Floor 
Measurement for Office Buildings) 
ซึ่ ง ถูกจั ดทํ าขึ้ น เปนครั้ ง แรกใน
สหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1915 และ
ไดรับการปรับปรุงแกไขในป ค.ศ. 
1952 หลังจากใชมานาน 35 ป  

ภาพท่ี 1     ผังภาคมหานครนิวยอรค  ค.ศ.1929 
ภาพท่ี 2     กลุมอาคารสูงในยานศูนยกลางธุรกิจเมืองชิคาโก 

การผังเมืองในสหรัฐอเมริกายังคง
พัฒนาตอไป โดยมหานครนิวยอรค 
และชิคาโก ยังคงกําหนดมาตรการ
ควบคุมความสูงของอาคารเปนหลัก 
ทวา เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ชิ ค า โ ก เ ป น มห านค รที่ บุ ก เ บิ ก
มาตรการกระตุนใหเกิดการพัฒนา  

อาคารสูงในยานธุรกิจกลางเมืองจนประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1970 ที่อาคารสํานักงาน
ขนาดใหญและบางอาคารซ่ึงเปนอาคารที่สูงที่สุดในประเทศ เชน Sears Tower ถูกกอสรางรวมกลุมกันในยาน
ศูนยกลางธุรกิจของเมือง ความสําเร็จน้ีเปนผลมาจากกฎหมายผังเมือง หรือ Zoning Code ค.ศ. 1957 ทําใหกฎหมาย

                                                 
3 ลิฟทถูกพัฒนาจากระบบเคร่ืองกลอยางงายจนถึงระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไอน้ํา ป ค.ศ. 1889 ลิฟทไฟฟาเคร่ืองแรก

ติดต้ังในอาคารหลังหนึ่งบนถนน Fifth Avenue ในมหานครนิวยอรคพัฒนาความเร็วสูงข้ึนในป ค.ศ. 1898 ตอมาลฟิทไฟฟา

อัตโนมัติถูกพัฒนาเชิงพาณิชยในชวงป ค.ศ. 1923-1924 ทําใหเกิดตึกระฟาข้ึนคร้ังแรกในมหานครนิวยอรคในป ค.ศ. 1928  
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เมืองอื่นๆ เชน มหานครนิวยอรคพัฒนาตามหลังชิคาโกโดยนํา FAR มาบังคับใชในป ค.ศ. 1961 ขณะท่ี
ในป ค.ศ. 1976 นครซานฟรานซิสโกไดนํามาตรการ FAR มาใช แตบังคับบางยานการใชประโยชนที่ดินเทาน้ัน 
จากน้ันก็มีการขยายการบังคับใช FAR ไปยังเมืองตางๆท่ัวประเทศ โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันในรายละเอียด ตาม
สภาพแวดลอมและขอจํากัดในการพัฒนา 

ในทวีปยุโรป ความเสียหายในพ้ืนที่สวนตางๆ ของเมืองที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกถึงสองคร้ังทําใหความ
พยายามในการพัฒนาเมืองมุงเนนไปที่การฟนฟูอาคารสําคัญลํ้าคาที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายรอยป นอกจากน้ี
มาตรการควบคุมสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารไดถูกพัฒนาเพ่ือใชแกปญหาในประเด็นอื่นๆ อีกดวย เชน ในทศวรรษ
ที่ 1960 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มประสบปญหาการขยายตัวของเมืองอยางไมพึงประสงค (Urban Sprawl) อันมีสาเหตุ
หลักมาจากการนโยบายการเมืองขณะน้ันที่เนนพัฒนาโครงขายถนนจํานวนมากและละเลยระบบขนสงมวลชน 
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ทําใหเกิดปญหาผังเมืองที่ยากลําบากและใชระยะเวลานานมากในการแกไข   
หรือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ กําหนดเกณฑตางๆ สําหรับควบคุมสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารใน
ประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่งรายละเอียดตางๆจักกลาวเปนกรณีเฉพาะรวมกับกรณีศึกษาอื่นๆ เพ่ือความรูความเขาใจ
เชิงลึก สําหรับประยุกตใชในงานผังเมืองในประเทศไทย ตอไป 

นิยามของการกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร (Definition of Floor Area Ratio: FAR) 

นิยามหลักของการกําหนดสัดสวนพ้ืนที่อาคาร (Floor Area Ratio : FAR) หมายความถึง อัตราสวนของ
พ้ืนที่ใชสอยอาคารสูงสุดที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางไดเทียบกับขนาดของแปลงที่ดินน้ัน ตัวอยางเชน หากกําหนด 
FAR = 1 และแปลงที่ดินมีขนาด 100 ตารางเมตร หมายความวา เจาของที่ดินสามารถกอสรางอาคารมีขนาดพ้ืนที่  
ใชสอยรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือไมเกินหน่ึงเทาของขนาดแปลงที่ดินน้ัน  

ในนิยามเดียวกัน บางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ไมไดใชคําวา Floor Area Ratio แตใชคําอื่น เชน Floor 
Space Ratio หรือ Floor Space Index หรือคําอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน4 ซึ่งรายละเอียดก็มาจากนิยาม
เดียวกันแตอาจครอบคลุมเน้ือหาตางกัน เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พ้ืนที่อาคารหมายถึงสวนปกคลุมและสวนยื่น
ของอาคารทั้งหมด แมแตสวนลาดเอียงของหลังคา ตลอดจนพ้ืนที่บางสวนสําหรับติดต้ังเครื่องปรับอากาศ หรือ   
จัดวางพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม   นอกจากน้ี ในกรณีที่มีพ้ืนที่อาคารเดิมอยูแลว การย่ืนคํารองขออนุญาตกอสราง 

                                                 
4 The Floor Area Ratio (FAR) or Floor Space Index (FSI) is the ratio of the total floor area of buildings on a certain 
location to the size of the land of that location, or the limit imposed on such a ratio. The Floor Area Ratio is the total 
building square footage (building area) divided by the site size square footage (site area). As a formula: Floor Area Ratio 
= (Total covered area on all floors of all buildings on a certain plot)/(Area of the plot). Thus, an FSI of 2.0 would indicate 
that the total floor area of a building is two times the gross area of the plot on which it is constructed. Meriam, Dwight 
(2004). The Complete Guide to Zoning. McGraw-Hill. ISBN 0-07-144379-7. 

http://india.smashits.com/wikipedia/Ratio
http://india.smashits.com/index.php?title=Special:Booksources&isbn=0071443797
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      ภาพท่ี 3                              
ตัวอยางการกําหนด FAR ซึ่ง
สัมพันธกับจํานวนช้ันอาคาร 
และพ้ืนที่วางในแปลงท่ีดิน 

หรือพัฒนาบนแปลงท่ีดินน้ัน ตองสําแดงรายละเอียดของพ้ืนที่อาคารเดิมรวมกับพ้ืนที่อาคารใหม หากรวมพ้ืนที่
แลวมีขนาดเกินกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ผูยื่นคํารองขออนุญาตตองแจงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารเดิม    

ในสวนที่เกิน5   

ปจจุบันการกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารมีรายละเอียดมากขึ้น อาจกําหนดยอยลงไปถึงตัวเลขจุด
ทศนิยมมากกวาหน่ึงหลัก บางประเทศกําหนดจุดทศนิยมละเอียดถึงสามหลัก ซึ่งอาจแตกตางมากนอยและไมมี
สูตรสําเร็จแนนอนตายตัว บางกรณีอาจมีการผนวกเอาสาระเรื่องขีดจํากัดการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
หรืออาจรวมเอาสาระดานนิเวศวิทยาที่ตองรักษาสมดุลตามธรรมชาติ หรือตามเหตุผลอื่นของการกําหนดสัดสวน
พ้ืนที่ใชสอยอาคารสําหรับพ้ืนที่บริเวณน้ันมาเปนปจจัยในการพิจารณาดวย   นอกจากนี้ปจจัยดานลักษณะ
ประชากรยังถือเปนประเด็นโตเถียงสําคัญของการกําหนด FAR ในกลุมประเทศตะวันตก ไมวาจะเปน             
ความหนาแนนของประชากรท่ีแตกตางกันมากระหวางกลุมประเทศในยุโรปกับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา    
น่ันคือ คาเฉล่ียความหนาแนนของประชากรในยุโรปสูงกวากลุมประเทศอเมริกาเหนือถึง 5 เทา  หรือวิถีชีวิตของคน
เมืองที่แตกตางกัน โดยเฉพาะประชากรเมืองในยุโรปรอยละ 44 ใชรถยนตสวนตัว เทียบกับรอยละ 75 ใน
สหรัฐอเมริกา ที่มีระบบทางดวนพิเศษมากกวาเมืองในยุโรปถึง 4 เทา 

การกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีใชสอยอาคารในเอเชีย 

นอกจากกลุมประเทศตะวันตกท่ีผนวกมาตรการควบคุมสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารในงานผังเมืองแลว 
ประเทศตางๆ ในเอเชียตางก็พัฒนางานผังเมืองในลักษณะเดียวกัน ดวยกระบวนการและการกําหนดเกณฑ
ตลอดจนสัดสวนที่อาจแตกตางกันในรายละเอียด ตัวอยางเชน 

ประเทศญี่ปุนเริ่มนํา FAR มาใชบังคับในป ค.ศ. 1970 แตมีระบบการใชงานแตกตางออกไป สัดสวนที่
กําหนดใชเปนตัวเลขรอยละ หรือ Percent ไมใชอัตราสวน หรือ Ratio ประชาชนก็มีสวนรวมในการกําหนด

                                                 
5 ดูตัวอยางแบบขออนุญาตกอสรางแนบทายของเมืองออสติน  
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สําหรับมหานครที่แออัดและมากดวยปญหาอยางเมืองกัลกัตตาในประเทศอินเดีย กําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใช
สอยอาคารไวที่ 2.0 และความสูงของอาคารไมเกิน 20.00 เมตร สําหรับพ้ืนที่ริมถนนที่มีผิวจราจรนอยกวา 10.00 
เมตร เทียบกับเมืองใหญอื่นๆ อยางมุมไบและเดลีที่กําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารสูงสุดที่ใชบังคับอยูที่
ระหวาง 3.75 ถึง 5.0 ในขณะที่คาเฉล่ียสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารทั่วประเทศอินเดียกําหนดเพียง 1.5 ตัวเลขเหลาน้ี
เปนที่สนใจจากนักผังเมืองในหลายประเทศ ในแงที่วาประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุดและหนาแนนมากที่สุด
กลับมีการกําหนดคาเฉลี่ย FAR นอยมาก กระแสกดดันเรียกรองใหเพ่ิมสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารจึงยังคงอยู 6 
เน่ืองจากการกําหนดคา FAR ที่เหมาะสม จะเปนเครื่องมือที่จะชวยอนุรักษอาคารรวมถึงสภาพแวดลอมสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของเมืองเกาในประเทศอินเดียที่มีอยูจํานวนมาก และกระจายอยูทั่วไป แมวาประชากรสวนใหญ
ยากจนและแบงช้ันวรรณะตองอาศัยในพ้ืนที่อันจํากัดของเมือง ขณะที่ประชากรรํ่ารวยตองการพ้ืนที่เพ่ืออยูอาศัย
มากขึ้นเพ่ือย้ําฐานะของตนในสังคม 

พัฒนาการผังเมืองและการกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีใชสอยอาคารในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สงผลใหพ้ืนที่ชุมชนเมืองหลักเกือบทั่วประเทศไทยมีการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมโดยใชบังคับเปนกฎกระทรวง ทั้งน้ี ปรากฏในรูปแบบของผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
จําแนกยานการใชที่ดิน และผังระบบคมนาคมและขนสงในรูปของโครงขายถนน ทุกผังดําเนินการในรูปแบบและ
ลักษณะเดียวกัน จนบางครั้งถูกวิจารณและโตแยงถึงความคลายคลึงกันหมดทั่วประเทศของผังไมวาจะเปนเมืองเล็ก
หรือมหานครขนาดใหญ  

การวางผังเมืองรวมดําเนินการตอเน่ืองมานาน จนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ไดกําหนดใหยานที่อยู
อาศัยความหนาแนนระดับตางๆ รวมถึงยานพาณิชยกรรมกลางเมือง มีสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารสูงสุด 10:1 และ
ลดหล่ันลงไป ควบคูกับการกําหนดสัดสวนพ้ืนที่วาง นับเปนมาตรการผังเมืองรวมที่กาวหนาขึ้นอีกระดับหน่ึง     
แมจะเรียกไดวาลาหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียที่ไดพัฒนามากอนนานหลายป 

หลักการเดียวกัน ถูกนํามาประยุกตใชในงานวางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในป
พ.ศ. 2551 และผังเมืองรวมในพ้ืนที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยองในปพ.ศ. 25527 นอกจากน้ี การกําหนดสัดสวน
พ้ืนที่ใชสอยอาคารในผังเมืองรวมเริ่มดําเนินการในภาคกลาง และขยายสูบางจังหวัดในสวนภูมิภาค เชน ผังเมือง
รวมชุมชนปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยกระบวนการท่ีไมซับซอน เริ่มจากการวิเคราะหสัดสวนการใชประโยชน
อาคารเดิม (Existing Floor Area Ratio) เพ่ือใชอางอิงเปรียบเทียบสัดสวนท่ีกําหนดใหม โดยพิจารณา
สภาพแวดลอมเมือง (Urban Environment) เปนหลักควบคูกับเง่ือนไขเฉพาะในทองถ่ิน  

อยางไรก็ตาม การใชบังคับ FAR ยังไมมีการติดตามประเมินผล วิธีการพิจารณาพ้ืนที่ใชสอยรวมอาคาร
ยังคงมีประเด็นถกเถียงกัน ความชัดเจนเรื่องพ้ืนที่ใชสอยอาคารเพิ่งปรากฏเปนทางการหลังจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดประกาศกฎกระทรวงกําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช พ.ศ.25528 จําแนกรายละเอียดของการ

                                                 
6 The Telegraph; Calcutta, India; Friday, April 21, 2006 
7 ทั้ง 2 ผังยังคงอยูในข้ันตอนและกระบวนการตามกฎหมาย 
8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนท่ี 81 ก ลงวันที ่29 ตุลาคม 2552 
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แนวทางการกําหนด FAR 

จากการรวบรวมเอกสารและผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ อาจพิจารณาแนวทางการกําหนดพ้ืนที่ใชสอย
อาคาร (FAR) ไดหลายแนวทาง ดังน้ี 

1. การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค 
2. การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาการอนุรักษรูปทรงและรูปแบบเมือง (Urban Form 

and Pattern Conservation) 
3. การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาภาวะเสี่ยงภัยของเมือง (Urban Disaster Risk) 
4. การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาองคประกอบ บรรเทาผลกระทบของภาวะ

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) 

แมวามีการศึกษาระบบเมือง (Urban System) เพ่ือกําหนดขนาดและลําดับความสําคัญของเมืองในการวาง
และจัดทําผังอนุภาค ผังภาค และผังจังหวัด แตยังไมมีการจําแนก (Classification) ตามลักษณะรูปทรงและรูปแบบ
ของเมือง  ตามลักษณะสถาปตยกรรมเมือง (Urban Architecture) ตามภาวะเสี่ยงภัยของเมือง หรือตามรายละเอียด
อื่นๆ ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนด FAR เพราะเมืองแตละเมืองมีลักษณะเดนเฉพาะไม
เหมือนกัน บางเมืองตองนําปจจัยทางประวัติศาสตร ขีดจํากัดดานระบบสาธารณูปโภค มาวิเคราะหประกอบ
รวมกับสภาพแวดลอม หรืออาจจําเปนตองวิเคราะหถึงอนาคตยาวไกล ดังน้ัน การกําหนด FAR ในงานวางผังเมือง
รวมจึงควรที่จะตองพิจารณาแนวทางตางๆ ใหมากกวาแคเรื่องขีดจํากัดดานสาธารณูปโภค บางครั้งอาจตอง
พิจารณาลําดับความสําคัญดานคุณคาทางประวัติศาสตรควบคูไปดวย หรืออาจตองพิจารณาปจจัยเสี่ยงภัยจากภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงที่ตองพ่ึงพาขอมูลและความรูดานวิทยาศาสตร สําหรับประกอบการตัดสินใจกําหนด
สัดสวน FAR ที่เหมาะสมมากท่ีสุด  

นอกเหนือจากการกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารสูงสุด (FAR Max) เพ่ือการรักษาแนวทางการพัฒนา
เมืองอยางเขมงวด บางประเทศไดกําหนดสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารตํ่าสุด (FAR Min) ใหเจาของที่ดินตองพัฒนา
อยางนอยในระดับหน่ึง เพ่ือใหคุมคาตอการลงทุนที่รัฐตองดําเนินการ เน่ืองจากรัฐบาลบางประเทศตองจัดสรร
งบประมาณรอยละ 7-10 หรือมากกวา ของงบประมาณพัฒนาประเทศทุกป เพ่ือบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพในการบริการ 

แนวทางของการพิจารณากําหนด FAR อาจจําแนกรายระเอียดไดดังน้ี 

1. การกําหนดสัดสวน FAR โดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค 

Infrastructure Urban Planning Usage: Encyclopedia II ไดนิยามคําวา “สาธารณูปโภค (Infrastructure)” 
ไววา หมายถึงบริการตางๆ ที่ติดต้ังคงที่ ไมสามารถเคล่ือนยายไปมาได9 จําแนกออกเปนกลุมของระบบคมนาคม กลุม
                                                 
9 What is called infrastructure tends to be very embedded in the natural landscape and cannot be moved from place to 
place. Adapted from the Wikipedia article "Urban planning usage", under the G.N U Free Documentation License. Please 
see http://en.wikipedia.org/wiki 
 

http://en.wikipedia.org/wiki
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      ภาพท่ี 4                            
แสดงความสัมพันธระหวาง
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน              
ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สังคม และแหลงพลังงาน 

อาจกลาวไดวา ระบบและบริการเหลาน้ีมีความสําคัญตอเมือง แตในทางปฏิบัติเมืองทั้งหลายก็ไมไดมี
ระบบเหลาน้ีครบถวนสมบูรณ เชน บางเมืองอาจไมมีสนามบิน ระบบทางดวนพิเศษ หรือแมแตระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เน่ืองจากแตละเมืองก็มีความตองการและความจําเปนเรงดวนแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของเมืองน้ันๆ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเหลาน้ีจึงถูกจัดเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของสังคมเมือง ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสม
กับประชากรเมืองทั้งคุณภาพและปริมาณ 

แนวทางด้ังเดิมของการกําหนด FAR เริ่มจากแนวคิดการควบคุมการพัฒนาเมืองในราวทศวรรษท่ี 1920 
นักวิชาการสวนใหญพยายามแสวงหามาตรการท่ีคาดหวังผลในการควบคุมความหนาแนน (Density Control) เพ่ือ
แกไขปญหาของเมือง และปญหาสําคัญในยุคน้ันที่เกิดขึ้นกับมหานครขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาคือ ปญหาจราจร
คับคั่งและติดขัด ทําใหเกิดวิชาวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ขึ้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว มีการคิดคน
วิธีการแจงนับจํานวนรถยนตและสูตรคํานวณตางๆ เพ่ือนําไปสูการออกแบบระบบถนนที่ดีที่สุด ซึ่งแนวคิดในยุค
ดังกลาวไดพยายามโยงความสัมพันธระหวางจํานวนรถยนตที่สัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือกําหนดสัดสวน
การใชงานถนนประเภทตางๆ เชน พ้ืนที่อาคารสํานักงาน ตองจัดที่จอดรถหน่ึงคันตอพ้ืนที่อาคาร 150-200 ตาราง
เมตร อาคารพักอาศัยตองมีที่จอดรถหน่ึงคันตอหองพักอาศัย โดยไมรวมพ้ืนที่จอดรถลูกคา ผูมาเยือน และสวน
บริการอ่ืน เชน รถสงของและรถขนขยะ จํานวนรถยนตในแตละชวงถนนจะถูกพิจารณาเพ่ือกําหนดใหไดความเร็ว
ของยวดยานที่แลนผานชุมชน โดยเฉพาะคาเฉล่ียจํานวนรถยนตแลนผานตอช่ัวโมง และการพยายามรักษาความเร็ว
ของการสัญจรในยานตางๆ ใหอยูที่ 20-60 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

ปจจุบัน การใชระบบสัญจรดวยรถยนตเปนอีกเกณฑหน่ึงในการใชกําหนด FAR แตอุปสรรคสําคัญของ
การใชเกณฑน้ี ก็คือการเพ่ิมจํานวนบานพักอาศัยยานชานเมืองควบคูกับการเพ่ิมจํานวนรถยนตในมหานครอยาง
รวดเร็ว จนมากกวาสัดสวนพ้ืนที่ใชสอยอาคารสํานักงานในศูนยกลางเมืองที่ถูกกําหนดไว แมวาหลักการโดยทั่วไป 
เชน การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่จอดรถยนตตอพ้ืนที่สํานักงานจะสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนที่จอดรถได
สวนหน่ึง และการพัฒนาระบบทางดวน (Freeway, Super Highways) จะสามารถเพ่ิมความเร็วของรถยนตไดก็ตาม 



 9 

อยางไรก็ตาม ระบบสาธารณูปโภคอื่นที่ถูกนํามาพิจารณาควบคูกับการกําหนด FAR ไดแก ระบบประปา 
ไฟฟา ระบายนํ้า การกําจัดขยะ การบําบัดนํ้าเสีย และบริการสาธารณะอื่น ตางก็มีขอจํากัดในการพัฒนาแตกตางกัน  
ขึ้นอยูกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในแตละประเทศ เชน บางประเทศมีนโยบายมุงเนนไปที่การพัฒนา
ทรัพยากรท่ีดินและเปาหมายทางเศรษฐกิจ ดังเชนกรณีของประเทศที่ตองการอนุรักษพ้ืนที่เกษตรกรรมอยาง
เขมงวดเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ทําใหการพัฒนาที่ดินในเขตเมืองตองเขมขน และตองใช
มาตรการอ่ืนๆ กําหนด FAR เพ่ือเนนการรักษาสมดุลของการใชทรัพยากร หรือกรณีของประเทศที่ตองพัฒนา
แหลงพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่ไดรับความนิยมสูงเน่ืองจากเปนพลังงาน
ทางเลือกเพ่ือสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองขนาดเล็กในยุโรปหลายแหงตางพ่ึงพากระแสไฟฟาที่ผลิตจากกังหันลมให
เปนแหลงพลังงานของตนเอง พลังงานกระแสไฟฟาจึงไมถูกนํามาพิจารณาเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด 
FAR สําหรบับางเมืองในยุโรป 

ในทางตรงกันขาม Andrew Cotton and Richard Franceys เขียนบทความหัวขอ Infrastructure for the 

Urban Poor10 แสดงความเห็นเรื่องมาตรฐานสาธารณูปโภคของเมือง (Urban Infrastructure Standards) ที่มีตนทุน

สูงซึ่งชุมชนเมืองที่มีฐานะยากจนไมสามารถจัดหาได พวกเขาเสนอแนะระบบสาธารณูปโภคตนทุนตํ่าสําหรับ
ชุมชนเมืองในปากีสถานโดยไมมีขอคิดเห็นใดเก่ียวของกับเรื่อง FAR เพราะเห็นวาลําพังการจัดหาบริการสาธารณะ
ใดๆ ใหเพียงพอสําหรับเมืองยากจนและลาหลัง ลวนแตเปนความยากลําบากจนบางครั้งไมอาจกลาวถึงคุณภาพหรือ
มาตรฐานไดเลย 

ดังน้ัน แนวความคิดเรื่อง Sustainable Urban Infrastructure หรือสาธารณูปโภคเมืองยั่งยืน จึงปรากฏใน
แวดวงนักวิชาการท่ีพยายามแสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  นอกเหนือจากการกําหนดมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นเพ่ือรับประกันคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในเมือง ดวยการกําหนดเกณฑตางๆ และตั้งเปาหมายใหระบบ
ตางๆ สามารถรองรับการเติบโตของเมืองไดยาวนานขึ้นถึง 50 ปขางหนา  อยางไรก็ตาม แนวความคิดดังกลาว       
ดูเหมือนคาดหวังไดสําหรับเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีประชากรไมเกินลานคนเทาน้ัน แตสําหรับมหานคร
ขนาดใหญในประเทศกําลังพัฒนายังคงเผชิญความยากลําบากเร่ืองระบบสาธารณูปโภคตอไป 

 

                                                 
10 ตีพิมพเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 
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2. กําหนดสัดสวน FAR ดวยเกณฑการใชนํ้า  

สําหรับหลายประเทศท่ีไมสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางเลือกเหมือนประเทศท่ีพัฒนา ยังคง
ตองพิจารณาระบบสาธารณูปโภคสําคัญเปนหลักในการกําหนด FAR เน่ืองจากเปนแนวทางเดียวที่รัฐสามารถ
ควบคุมการพัฒนาเมืองไดโดยไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยง และสามารถลดความกดดันเรื่องการขาดแคลน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร  อยางไรก็ตาม ยังมีอีกองคประกอบหน่ึง
ที่สําคัญและเปนเกณฑที่ยังใชพิจารณากําหนดสัดสวน FAR น่ันคือ “นํ้า” ซึ่งประเทศตางๆท้ังที่พัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนาตางยอมรับและยังคงใชอยูกระทั่งปจจุบันน้ี 

ดวยเหตุที่ “นํ้า” เปนทรัพยากรที่มีจํากัด และในบางภูมิภาคท่ีแหงแลง นํ้าถูกจัดเปนทรัพยากรหายากที่ 
ตองอนุรักษและรักษา ตองรูจักใชอยางประหยัดและคุมคา เกณฑและมาตรฐานเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าในแตละ
ประเทศจึงมีความแตกตางกัน ประเทศท่ีแหงแลงกันดารมักมีกฎและเกณฑการใชนํ้าเขมงวด บางประเทศก็มีเกณฑ
การใชนํ้าสูงตามมาตรฐานการดํารงชีวิต   

ตัวอยางนโยบายหรือเกณฑเก่ียวกับการใชนํ้าที่นาสนใจของประเทศตางๆ เชน ประเทศอิสราเอล รัฐได
ออกกฎหมายกําหนดการใชนํ้าตามสัดสวน และถือเสมือนเปนสวนหน่ึงของความมั่นคงของชาติ โดยกําหนด
สัดสวนการใชนํ้าในภาคเกษตรกรรมมากท่ีสุด สวนประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดเกณฑมาตรฐานการใชนํ้า ดังน้ี 

ประเภทอาคาร ปริมาณนํ้าเปนแกลลอน11ตอวัน 

                                                

อาคารมหรสพ 5 แกลลอน ตอที่น่ังชม 
บานพักคนงานกอสราง (ช่ัวคราว) 60 แกลลอน ตอคน 
สถานเล้ียงเด็ก 15 แกลลอน ตอคน 
โรงงานท่ัวไป (ไมรวมกระบวนการผลิต) 25 แกลลอน ตอคน 
โรงพยาบาล 300 แกลลอน ตอเตียง 
รานซักรีด 400-500 แกลลอน ตอเครื่องซักผา 
อาคารสํานักงาน 25 แกลลอน ตอคน 
รานอาหาร 50 แกลลอน ตอที่น่ัง 
โรงเรียน 60 แกลลอน ตอนักเรียนหน่ึงคน 

                        (ที่มา: http://h2o.enr.state.nc.us/admin/rules/2H.0200.pdf) 

ขณะที่ประเทศใกลเคียงอยางแคนาดา มีอัตราการใชนํ้าเฉล่ียตอคนตอวันสูงมาก ประมาณ 650-700 ลิตร 
รัฐแคลิฟอรเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2005 มีปริมาณการใชนํ้าแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร 
ต้ังแต 150 ไปจนถึง 600 แกลลอนตอคนตอวัน (ภาพท่ี 5) ในขณะท่ีประเทศแถบเอเชีย ประชากรเมืองใชนํ้า
ประมาณ 200-300 ลิตรตอคนตอวัน และประชากรชนบทใชนํ้าประมาณ 80-120 ลิตรตอคนตอวันเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 

 
11 ปริมาตร 1 ลูกบาศกฟุต = 7.48 แกลลอน และ 1 US gallon = 3.78 ลิตร 
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      ภาพท่ี 5  
แสดงการใชน้ําตอประชากรตอวัน 
ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ

ขอมูลการใชนํ้าของประชากรเมืองประเทศออสเตรเลียในป ค.ศ. 2004 ถูกระบุวา ครัวเรือนชาว
ออสเตรเลียใชนํ้าปละ 268,000 ลิตรตอป เทียบกับครัวเรือนชาวอังกฤษที่ใชนํ้าเพียงปละ 150,000 ลิตรตอป ชาว
ออสเตรเลียใชนํ้าสําหรับกิจกรรมนอกบาน สําหรับรดน้ําตนไมและลางรถยนตราวรอยละ 55 นับวาใชนํ้าสิ้นเปลือง
มากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก แมวาภูมิประเทศของออสเตรเลียจัดวาแหงแลงกันดารนํ้า12 ก็ตาม นอกจากน้ัน 
รัฐบาลออสเตรเลียไดกําหนดเกณฑการใชนํ้าในภาคเกษตรกรรมตามประเภทของการเพาะปลูก ดังน้ี 

ประเภทการเพาะปลูก ปริมาณการใชนํ้าสูงสุด (ลานลิตรตอ Ha ตอป)  

องุน  9 
มะนาว, มะกอก (Olives), แครอท (Carots) 12 
อัลมอนด (Almonds) 14 
มันฝรั่ง (Potatoes) 15 

กลาวไดวา ปริมาณการใชนํ้าในแตละประเทศ หรือแมแตละเมืองที่อยูในประเทศเดียวกัน อาจมีความ
แตกตางกันอยางมาก โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและทรัพยากรนํ้ามีมากเกินความตองการ ตัวเลข
การใชนํ้าที่แตกตางกันอยางมากจึงเปนสาเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดการรณรงครวมกันประหยัดนํ้า และชวยเหลือ
ประชากรในประเทศยากจนที่ขาดแคลนนํ้าขั้นวิกฤติ แมบางคนจะอางวาเทคโนโลยีปจจุบันมีความกาวหนา 
สามารถนํานํ้าเสียกลับมาบําบัดเพ่ือใชอีกครั้ง แตในความเปนจริงการบําบัดนํ้าเสียมีตนทุนสูงและสามารถนํานํ้า
กลับมาใชไดราวรอยละ 50-70 เทาน้ัน  นอกจากน้ีการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ชนบทซึ่งมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืช
พลังงานทดแทน สงผลใหมีความตองการนํ้าเพ่ิมขึ้นอีกหลายเทาในระยะเวลาเพียงไมก่ีปที่ผานมา 

ขอมูลในป ค.ศ. 2006 ระบุวา โลกมนุษยมีทรัพยากรนํ้าสํารองเฉล่ีย 8,462 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป 
สําหรับกลุมประเทศที่ทรัพยากรนํ้าสมบูรณ มีปริมาณนํ้าสํารองเฉลี่ย 10,680 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เทียบกับ
ประเทศยากจนและขาดแคลนนํ้า ปริมาณนํ้าสํารองเฉล่ียมีเพียง 1,380 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ปริมาณนํ้าสํารอง
เหลาน้ี มิใชสํารองไวเพ่ือการอุปโภคบริโภคของมนุษยเทาน้ัน แตยังเปนแหลงนํ้าสําหรับสรรพชีวิตทั้งหลาย อยาง
นอยที่สุดปริมาณน้ําเหลาน้ีจักตองเพียงพอสําหรับรักษาระบบนิเวศ บางสวนถูกใชเพ่ือการเกษตรกรรม ปศุสัตว 
การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า และความตองการดานอื่นๆ ที่อาจนอกเหนือจากความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน เชน 

                                                 
12 Australian Conservation Foundation; Solutions to Australia’s urban water challenges 
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      แผนภูมิท่ี 1  
แสดงการใชน้ําของประชากรโลก 
ในชวงป ค.ศ. 1990 - 2005 

 

ความวิตกกังวลและวิกฤตการณนํ้าที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ทําใหนักวิชาการกลุมหน่ึง ไดแก  Agudelo, C.,  
Rovers, R. และ Mels, A.R ชาวเนเธอรแลนด พยายามศึกษาแนวทางการผังเมืองที่เก่ียวของกับทรัพยากรนํ้า 
Agudelo, C. และคณะนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในป ค.ศ. 2008 โดยใชแนวความคิด Urban Metabolism ที่
เปรียบเมืองเปนสิ่งมีชีวิต ตองมีการบริโภคและถายของเสียออกมา ทรัพยากรรอบขางถูกนํามาบริโภค/ใชเพ่ือให
ดํารงชีวิตอยูได ของเสียที่ขับถายออกมา ไดแก ขยะตางๆ นํ้าเสีย กาซคารบอนไดออกไซดจากมนุษย จากรถยนต
และโรงงานอุตสาหกรรม และของเสียในรูปแบบอื่นๆ ที่มีปริมาณมากหรือนอยแปรตามขนาดของเมืองและ
พฤติกรรมการบริโภค แนวทางการแกไขปญหาที่พวกเขาเสนอจะใชกระบวนการทางธรรมชาติเปนหลัก Agudelo, C. 
และคณะไดนําเสนอแนวทาง Urban Harvest ซึ่งเปนยุทธศาสตรควบคุมการใชทรัพยากรทองถ่ินที่มีอยูในเมือง   
เพ่ือลดผลกระทบของการบริโภคเกินควรและปลอยมลพิษของเสียมากไป ขอมูลตางๆ ถูกรวบรวม จําแนกประเภท 
และปริมาณตามความตองการและกิจกรรมของมนุษยที่อาศัยในเมือง เพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางการใช
ทรัพยากรแตละดานที่เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรมของมนุษย โดยเนนเรื่องทรัพยากรนํ้า 

กรณีตัวอยางที่นาสนใจท่ี Agudelo, C.; Rovers, R. และ Mels, A.R นําเสนอ ไดแก การวิเคราะหพ้ืนที่ยอย
ของเมืองระดับ Urban Tissue13 ซึ่งหมายถึง แนวความคิดของการพินิจความตองการทรัพยากรของมนุษยในเมือง 

                                                 
13 Urban Tissue is defined as “a conceptual approach towards visualizing resource demand and resources supply 
potential of an urban area, in an easy to grasp visualization” The urban tissue is a standard unit that allows 
identification of the different flows within the urban region, like energy, water, food, etc. and simplifies the 
complexity of the urban flows seen the city as a system. 



 

 

 

 

 

 

 
      ภาพท่ี 6 

จากภาพท่ี 6 บนพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร จะมีสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ จําแนก
ตามพ้ืนฐานขององคประกอบชุมชน ต้ังแตการพักอาศัย รานคาระดับชุมชน ลานกีฬา สวนสาธารณะ พ้ืนที่
เกษตรกรรมสําหรับเพาะปลูกเปนอาหาร พ้ืนที่สําหรับกิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงถนนและพ้ืนที่
อื่นๆ เหลาน้ีประกอบรวมกันเปน Urban Tissue   

ดวยเหตุที่นักวิชาการกลุมน้ีใหความสําคัญเรื่องนํ้าเปนหลัก ดังน้ันรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับความ
ตองการนํ้าตามขอมูลขางลางจึงมีความแตกตางจากนักวิชาการกลุมอื่น กลาวคือ ขอมูลความตองการนํ้าแยก
ประเภทกิจกรรมจะใชหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอ Ha (เฮคตาร) ตอป ไมใชตอคนตอวัน ทั้งน้ี เพ่ือใชเปนฐาน
สําหรับวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณนํ้าตามธรรมชาติในรอบป หรือตามฤดูกาล และใชประเมินสถานการณ
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าตามธรรมชาติที่มีความผันผวนไมแนนอน เพราะไดรับผลกระทบจากภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกาวสูภาวะสุดกูของน้ํา (Hydrological Extreme) อยางสมบูรณในปจจุบัน  

 

 

 

                                                 

 13

14 Urban tissue refers to the environmental level normally associated with urban design. Tissue comprises 
coherent neighborhood morphology (open spaces, building) and functions (human activity). Neighborhood 
exhibit recognizable patterns in the ordering of buildings, spaces and functions (themes), within which variation 
reinforced an organizing set of principles. by Prof. Dr. Stephen Kendall, Building Futures Institute, Ball State 
University 

 



 14 

ความตองการนํ้า   (ระดับครัวเรือน) ลูกบาศกเมตรตอ Ha (เฮคตาร)ตอป 
เตรียมอาหาร 8.3 
กาแฟและชา 5.9 
นํ้าด่ืม 2.9 
อางลางมือในหองนํ้า 26.1 
อาบนํ้า 245.3 
ลางมือ 18.7 
ลางจาน 14.7 
ชะลางในครัว 26.1 
เครื่องซักผา 76.3 
ซักลางอื่น 8.3 
ชักโครก 182.8 

 
อาจกลาวไดวา นักวิชาการกลุมน้ีพยายามเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความตองการนํ้าและการใช

ประโยชนที่ดินลงลึกถึงการใชประโยชนพ้ืนที่อาคารเปนหนวยตารางเมตร โดยมีรายละเอียดตางๆสําหรับกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน การวิเคราะหขีดจํากัดในการพัฒนา (Development Capacity) ซึ่งเนนทรัพยากรนํ้า 
นับต้ังแตตนทุนนํ้าระดับลุมนํ้า (River Basin) ที่มีจํากัด และกลุมเมืองขนาดตางๆ (Urban System) ซึ่งตองพ่ึงพานํ้า
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งป ตนทุนนํ้าที่มีจํากัดจึงเปนตัวช้ีวัดขีดจํากัดในการพัฒนาไดอยางดี ซึ่งควร
พิจารณาชวงระยะเวลาฤดูแลงที่ปริมาณนํ้ามีนอยและชวงระยะเวลาที่แหงแลงที่สุด โดยกระบวนการวิเคราะห
ตนทุนนํ้าและปริมาณสํารองนํ้าจากแหลงตางๆ ทั้งนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ แหลงเก็บกักสํารองนํ้าประเภทตางๆ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินแตละประเภท มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร ตอ Ha ตอป ทําใหเขาใจถึงขีดจํากัดของการใช
ทรัพยากรนํ้า ประเด็นที่นาสนใจคือ ไมมีการนําแหลงนํ้าใตดินมาใชคํานวณเลย และกําหนดใหนํ้าใตดินเปน 
Saving 100% หรือเปนแหลงออมนํ้าทั้งหมด 

ในขณะเดียวกัน ชุมชนอีกจํานวนมากตองพ่ึงพาแหลงนํ้าใตดิน (Aquifer) การอนุรักษแหลงนํ้าใตดินจึงมี
ความสําคัญในลําดับตน โดยเฉพาะการรักษาวงจรนํ้าตามธรรมชาติ ตัวอยางที่ดีไดแก กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ที่ทุกรัฐบาลตองบํารุงรักษาปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ เพ่ือรักษาระบบนิเวศใหชุมช้ืน เพ่ือเปน
หลักประกันวาเครือขายลํานํ้าตางๆ ยังคงมีนํ้าใสสะอาดตลอดป และมีเสถียรภาพเพียงพอสําหรับประชากรท่ีอาศัย
ทั้งในเมืองและชนบท 

นํ้าใตดินสวนใหญมาจากการซึมซับจากช้ันผิวดิน ดังน้ัน การกําหนดสัดสวนพ้ืนที่โลง (Open Space 
Ratio) จึงถูกกําหนดเปนองคประกอบสําคัญคูกับการกําหนดสัดสวนการใชประโยชนพ้ืนที่อาคาร พ้ืนที่โลงเหลาน้ี
ตองเปนพ้ืนที่โลงตามธรรมชาติ ไมใชพ้ืนที่โลงที่ปูลาดวัสดุดาดแข็งดังกรณีลานจอดรถ แตตองมีลักษณะใหนํ้าผิวดิน
สามารถซึมผานสูแหลงนํ้าใตดินระดับต้ืน (Shallow Aquifer) กอนผานกระบวนการกรองตามธรรมชาติ (Natural 
Filter) ที่มีคุณภาพ  การรักษาสมดุลของระบบนํ้าใตดินจึงเปนเกณฑและเง่ือนไขสําคัญในการกําหนดพ้ืนที่โลง 
เน่ืองจากนํ้าใตดินถือเสมือนเปนสวนหน่ึงของระบบสาธารณูปโภคที่ควรมีการสํารวจและวิเคราะหถึงสภาพ
ภูมิศาสตรและศักยภาพของแหลงนํ้าใตดิน  เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดสัดสวนพ้ืนที่โลงและการกําหนดยาน
การใชประโยชนที่ดิน เชนกรณีการกําหนดพ้ืนที่เมืองและยานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงตอการปลอยสาร
ปนเปอนออกสูภายนอกจึงตองหลีกเล่ียงบริเวณที่มีอัตราการซึมนํ้าลงใตดินสูง เพ่ือเปนการรักษาพื้นที่สําหรับเติม



ในหลายประเทศแหลงนํ้าใตดินมีความสําคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะกรณีประเทศญี่ปุนเพราะนํ้าใตดิน
ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตนํ้าด่ืม เหลาสาเก บะหมี่ และสวนประกอบเครื่องปรุงรสในครัว หรือใน
ประเทศฝรั่งเศส นํ้าแร หรือนํ้าด่ืมจากบริษัทที่มีช่ือเสียงลวนใชนํ้าใตดินทั้งสิ้น ประเทศเหลาน้ีจึงพัฒนาการจัดทํา
แผนที่ธารนํ้าใตดินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชเปนขอมูลหลักในการอนุรักษแหลงนํ้าใตดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 7 
แสดงวัฏจักรของน้ํา    
ในพื้นที่เมือง 

ดังน้ัน ชุมชนเมืองที่ตองพ่ึงพาแหลงนํ้าใตดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค จึงตองอนุรักษพ้ืนที่โลงบริเวณตนนํ้า 
โดยประยุกตกระบวนการกําหนด FAR ควบคูกับการกําหนดสัดสวนพ้ืนที่โลงใหมากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีพ้ืนที่
ตอเน่ืองที่มีความสําคัญเรื่องนํ้าใตดิน มิใชเพียงสําหรับชุมชนของตนเอง แตอาจมีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับชุมชน
ขางเคียง หรือหางไกลออกไปนับรอยกิโลเมตร เชน พ้ืนที่จังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
นนทบุรีเปนพ้ืนที่ผันน้ําลงใตดินสําหรับกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เชนเดียวกับพ้ืนที่อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี เปนแหลงผันนํ้าลงใตดินที่สําคัญสําหรับลุมนํ้าจันทบุรีตอนลาง ดวยเหตุน้ี นักวิชาการท่ีศึกษาพื้นที่
ชุมนํ้าบริเวณลุมเจาพระยาตอนลางจึงใหความสําคัญตอการอนุรักษพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะนาขาวที่มีลักษณะ
เปนพ้ืนที่ชุมนํ้าเพ่ือรักษาอัตราการซึมผานและระดับนํ้าใตดินที่เปนนํ้าจืดที่มีคุณสมบัติสําคัญในการทําหนาที่เปน
กําแพงนํ้า (Hydraulic Barrier) ปองกันการรุกของนํ้าเค็มใตดินจากทะเลซึ่งเปนกลไกตามธรรมชาติ 

การนําทรัพยากรนํ้ามาใชเปนเกณฑกําหนดสัดสวนพ้ืนที่อาคารหรือ FAR น้ัน จําเปนตองวิเคราะหขอมูล
จํานวนมาก นับต้ังแตระดับลุมนํ้าลงถึงหนวยยอยของเมือง เพ่ือกําหนดขีดจํากัดของการใชทรัพยากรน้ํา ทั้งพ้ืนที่
เมืองและชนบท รวมถึงการรักษาระบบนิเวศใหดํารงอยูไดอยางสมบูรณ 
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