การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคาร (Floor Area Ratio : FAR) 1
ตอนที่ 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 เพื่อใหชุมชนเมืองเติบโตอยางเหมาะสมและถูกควบคุมการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งนี้ หลักปฏิบัติของแต
ละประเทศอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน การกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดระยะถอย
รนอาคาร การควบคุมความสูง การกําหนดรูปแบบอาคาร การกําหนดสัดสวนพื้นที่โลง และการกําหนดสัดสวน
พื้นที่ใชสอยอาคารตอแปลงที่ดิน
“การผังเมืองที่ดี จึงหมายถึงความสมดุลของระบบทั้งสามในรูปของดุลอํานาจ (Balance of Power) ที่ฝาย
บริหารสามารถใชอํานาจตามกฎหมายสรางงานผังเมืองที่มีคุณภาพ และประยุกตการผังเมืองในการพัฒนาเมืองให
นาอยูอาศัยอยางยั่งยืน และบรรเทาแกไขปญหาตางๆ ของเมืองลวงหนาอยางชาญฉลาด”
ระบบผังเมืองในแตละประเทศมีลักษณะและประเพณีปฏิบัติ (Planning Tradition) ที่ไมเหมือนกัน เชน
งานผังเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีลักษณะกระจายอํานาจ ทองถิ่นจึงมีบทบาทหนาที่เปนหลัก
ในงานผังเมือง ขณะที่งานผังเมืองในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเปนแบบรวมศูนยอํานาจ รัฐบาลกลางจึงเปน
ผูออกกฎหมาย (Federal Planning Codes) และใหทองถิ่นปฏิบัติตาม
เกณฑระยะและสัดสวนตางๆ ที่กําหนดในงานผังเมืองโดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบผังเมืองที่ดี มี
พัฒนาการจากการศึกษาและการวิเคราะหซึ่งมีรากฐานจากประสบการณที่สะสมมานาน ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันแกไข
ป ญ หาของเมื อ ง เช น การขยายพื้ น ที่ เ มื อ งอย า งรวดเร็ ว เกิ น ไปและการขยายเมื อ งหนาแน น จนขาดแคลน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทําใหรัฐตองกําหนดมาตรการควบคุมการพัฒนา และพัฒนากระบวนการเพื่อบรรเทา
ปญหาตางๆ ของเมืองที่ขยายออกไป จนปจจุบันการผังเมืองไดพัฒนาและขยายความคาบเกี่ยวไปถึงประเด็นรอน
ระดับประเทศ/โลก เชน ปญหาน้ําทวม ปญหาภัยแลง หรือปญหาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอันเกิด
จากภาวะโลกรอน รวมถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และองคประกอบของเมืองที่ทรงคุณคา ซึ่ง
ตองบังคับใชมาตรการเขมงวดเพื่อสงวนอนุรักษสําหรับอนุชนรุนหลัง การผังเมืองในประเทศพัฒนาแลวจึงขยาย
มาตรการควบคุมสัดสวนการใชประโยชนพื้นที่อาคาร เพื่อตอบรับสถานการณที่แปรเปลี่ยนไป โดยเฉพาะประเด็น
รอนกรณีผลกระทบจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ดวยมาตรการที่เขมงวดมากขึ้น ประสาน
กับมาตรการอื่นๆ เพื่อเตรียมพรอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคต
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เอกสารประกอบการประชุมหารือ ครั้งที่ 1 เรื่อง การกําหนดสัดสวนพื้นที่อาคารในผังเมืองรวม สํานักผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 14-15 มกราคม 2553
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การควบคุมความหนาแนน (Density Control) และกําเนิด (FAR)
คนทั่วไปมักตั้งคําถามวา ทําไมตองมีผังเมือง ทําไมตองควบคุมการพัฒนาเมือง หรือทําไมตองควบคุม
ความหนาแนนของเมือง หากปลอยใหเกิดการพัฒนาตามความตองการของตนเอง สรางอาคารอะไรก็ได ขนาด
ใหญเทาไรก็ได หรือสูงเทาไรก็ได ตามแตเจาของที่ดินประสงค ไมตองสนใจอะไร ไมตองคํานึงถึงพื้นที่ใกลเคียง
หรือแมแตสภาพแวดลอมโดยรวมของชุมชนและของเมืองที่มีผูอื่นอาศัยอยูซึ่งตองพึ่งพาทรัพยากรรวมกัน หากไม
ควบคุมจักมีผลอยางไร ซึ่งนับตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ลวงมาถึงตนศตวรรษที่ 20 การผังเมืองในกลุมประเทศ
ตะวันตกพยายามควบคุมการพัฒนาดวยมาตรการตางๆ เพื่อตอบคําถามดังกลาวขางตน นั่นคือ การปองกันความ
ขัดแยงในสังคมเมือง การใชทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสม และเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตัวอยางกรณีศึกษา
มากมายยังปรากฏในตําราตางๆจนทุกวันนี้
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
สวนมาตรการควบคุมการพัฒนาเมือ ง ในเรื่องการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use
Planning) จากเอกสารที่สามารถคนพบ ระบุวาสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน
(Land Use Zoning) เปนครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโก ในปค.ศ. 1867 เพื่อแยกยานซักเสื้อผาชาวจีนออกจากยาน
พักอาศัย ตามมาดวยนครลอสแองเจลีส ในปค.ศ. 1909
อาจกลาวไดวาการผังเมืองในสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use
Zoning) และมาตรการนี้กลายเปนแกนหลักของการพัฒนาเมือง โดยมหานครนิวยอรคนํากฎหมายผังเมืองวาดวย
การกําหนดยานการใชที่ดินมาบังคับใชครั้งแรกในปค.ศ. 1916 ใชบังคับรวมกับขอกําหนดควบคุมความสูงอาคาร
และระยะถอยรนอาคาร เชน ถนนบางสายหามสรางอาคารสูงเกินสองเทาครึ่งของความกวางถนนนั้น
การใชบังคับกฎหมายผังเมืองที่บูรณาการรวมกับกฎหมายอื่น ทําใหชาวอเมริกันรูสึกวาตนเองก็ถูกรอน
สิทธิเชนกัน แตสุดทายคํารองเหลานั้นก็ยุติลงตามคําตัดสินของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา 2 ในปค.ศ. 1926 ที่ตัดสิน
วาการกําหนดและจําแนกการใชประโยชนที่ดินไมเปนการรอนสิทธิเสรีภาพ และเปนมาตรการที่เหมาะสมที่สุด
โดยเฉพาะการแยกบริเวณที่อยูอาศัยออกจากบริเวณอุตสาหกรรมอยางเด็ดขาด ทําใหมาตรการควบคุมการพัฒนา
เมืองในเรื่องการกําหนดยานการใชประโยชนที่ดิน (Land Use Zoning) ดํารงอยูเปนเสาหลักของการผังเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตนั้นมา
หากทบทวนความเป น มาของการควบคุ ม พื้ น ที่ ใ ช ส อยอาคาร กล า วได ว า การประดิ ษ ฐ ลิ ฟ ท
(Elevator/Lift) ของ Elisha Otis ที่ไดติดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกที่ Crystal Palace Exhibition ในมหานครนิวยอรคเมื่อป
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เมื่อการประดิษฐลิฟททําใหอาคารสูงถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในสองมหานครชิคาโก และ
นิวยอรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงนี้เองทําให Thomas Adam และ George Ford ผูมีสวนสําคัญ
ในการวางผังภาคมหานครนิวยอรค (ซึ่งขณะนั้นอยูในระหวางการปรับปรุงผังภาคมหานคร - Regional Survey of
New York and Its Environs) ตองถกเถียงกันเพื่อหามาตรการที่เหมาะสม เนื่องจากอาคารสูงมีผลอยางยิ่งตอพื้นที่
โลงและความหนาแนนของประชากรในเมือง พวกเขาพยายามหาวิธีแกไขมิใหเมืองเกิดความหนาแนนมากเกินไป
โดยกลาวถึงแนวความคิดของสถาปนิกผูหนึ่งในขณะนั้น คือ Raymond Hood ที่เสนอแนวทางการควบคุมพื้นที่
ใชสอยอาคาร และนั่นเปนครั้งแรกที่นิยาม Floor Area Ratio หรือ FAR ถูกอางถึงในป ค.ศ. 1935
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ห นึ่ ง ที่
เกี่ยวของและนาสนใจในการกําหนด
FAR ไดแก มาตรฐานการวัดขนาด
พื้นที่ใชสอยอาคารสํานักงาน (The
Standard Method of Floor
Measurement for Office Buildings)
ซึ่ ง ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกใน
สหรั ฐอเมริ ก าในป ค.ศ. 1915 และ
ได รั บ การปรั บ ปรุ งแก ไ ขในป ค.ศ.
1952 หลังจากใชมานาน 35 ป
ภาพที่ 1 ผังภาคมหานครนิวยอรค ค.ศ.1929
ภาพที่ 2 กลุม อาคารสูงในยานศูนยกลางธุรกิจเมืองชิคาโก

การผั ง เมื อ งในสหรั ฐ อเมริ ก ายั ง คง
พัฒนาตอไป โดยมหานครนิวยอรค
และชิคาโก ยังคงกําหนดมาตรการ
ควบคุมความสูงของอาคารเปนหลัก
ทวา เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ชิ ค า โ ก เ ป น ม ห า น ค ร ที่ บุ ก เ บิ ก
มาตรการกระตุนใหเกิดการพัฒนา
อาคารสูงในยานธุรกิจกลางเมืองจนประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1970 ที่อาคารสํานักงาน
ขนาดใหญและบางอาคารซึ่งเปนอาคารที่สูงที่สุดในประเทศ เชน Sears Tower ถูกกอสรางรวมกลุมกันในยาน
ศูนยกลางธุรกิจของเมือง ความสําเร็จนี้เปนผลมาจากกฎหมายผังเมือง หรือ Zoning Code ค.ศ. 1957 ทําใหกฎหมาย
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ลิฟทถูกพัฒนาจากระบบเครื่องกลอยางงายจนถึงระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไอน้ํา ป ค.ศ. 1889 ลิฟทไฟฟาเครื่องแรก
ติดตั้งในอาคารหลังหนึ่งบนถนน Fifth Avenue ในมหานครนิวยอรคพัฒนาความเร็วสูงขึ้นในป ค.ศ. 1898 ตอมาลิฟทไฟฟา
อัตโนมัติถูกพัฒนาเชิงพาณิชยในชวงป ค.ศ. 1923-1924 ทําใหเกิดตึกระฟาขึ้นครั้งแรกในมหานครนิวยอรคในป ค.ศ. 1928
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เมืองอื่นๆ เชน มหานครนิวยอรคพัฒนาตามหลังชิคาโกโดยนํา FAR มาบังคับใชในป ค.ศ. 1961 ขณะที่
ในป ค.ศ. 1976 นครซานฟรานซิสโกไดนํามาตรการ FAR มาใช แตบังคับบางยานการใชประโยชนที่ดินเทานั้น
จากนั้นก็มีการขยายการบังคับใช FAR ไปยังเมืองตางๆทั่วประเทศ โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันในรายละเอียด ตาม
สภาพแวดลอมและขอจํากัดในการพัฒนา
ในทวีปยุโรป ความเสียหายในพื้นที่สวนตางๆ ของเมืองที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกถึงสองครั้งทําใหความ
พยายามในการพัฒนาเมืองมุงเนนไปที่การฟนฟูอาคารสําคัญล้ําคาที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายรอยป นอกจากนี้
มาตรการควบคุมสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารไดถูกพัฒนาเพื่อใชแกปญหาในประเด็นอื่นๆ อีกดวย เชน ในทศวรรษ
ที่ 1960 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มประสบปญหาการขยายตัวของเมืองอยางไมพึงประสงค (Urban Sprawl) อันมีสาเหตุ
หลักมาจากการนโยบายการเมืองขณะนั้นที่เนนพัฒนาโครงขายถนนจํานวนมากและละเลยระบบขนสงมวลชน
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา ทําใหเกิดปญหาผังเมืองที่ยากลําบากและใชระยะเวลานานมากในการแกไข
หรือการพั ฒนาและปรับปรุงกระบวนการ กําหนดเกณฑตางๆ สําหรับควบคุม สัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารใน
ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งรายละเอียดตางๆจักกลาวเปนกรณีเฉพาะรวมกับกรณีศึกษาอื่นๆ เพื่อความรูความเขาใจ
เชิงลึก สําหรับประยุกตใชในงานผังเมืองในประเทศไทย ตอไป
นิยามของการกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคาร (Definition of Floor Area Ratio: FAR)
นิยามหลักของการกําหนดสัดสวนพื้นที่อาคาร (Floor Area Ratio : FAR) หมายความถึง อัตราสวนของ
พื้นที่ใชสอยอาคารสูงสุดที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางไดเทียบกับขนาดของแปลงที่ดินนั้น ตัวอยางเชน หากกําหนด
FAR = 1 และแปลงที่ดินมีขนาด 100 ตารางเมตร หมายความวา เจาของที่ดินสามารถกอสรางอาคารมีขนาดพื้นที่
ใชสอยรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร หรือไมเกินหนึ่งเทาของขนาดแปลงที่ดินนั้น
ในนิยามเดียวกัน บางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ไมไดใชคําวา Floor Area Ratio แตใชคําอื่น เชน Floor
Space Ratio หรือ Floor Space Index หรือคําอื่นที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน 4 ซึ่งรายละเอียดก็มาจากนิยาม
เดียวกันแตอาจครอบคลุมเนื้อหาตางกัน เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นที่อาคารหมายถึงสวนปกคลุมและสวนยื่น
ของอาคารทั้งหมด แมแตสวนลาดเอียงของหลังคา ตลอดจนพื้นที่บางสวนสําหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือ
จัดวางพื้นที่สําหรับปลูกตนไม นอกจากนี้ ในกรณีที่มีพื้นที่อาคารเดิมอยูแลว การยื่นคํารองขออนุญาตกอสราง
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.
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ภาพที่ 3
ตัวอยางการกําหนด FAR ซึ่ง
สัมพันธกับจํานวนชั้นอาคาร
และพื้นที่วางในแปลงที่ดิน

หรือพัฒนาบนแปลงที่ดินนั้น ตองสําแดงรายละเอียดของพื้นที่อาคารเดิมรวมกับพื้นที่อาคารใหม หากรวมพื้นที่
แลวมีขนาดเกินกวาสัดสวนที่กฎหมายกําหนด ผูยื่นคํารองขออนุญาตตองแจงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารเดิม
ในสวนที่เกิน 5
ปจจุบันการกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารมีรายละเอียดมากขึ้น อาจกําหนดยอยลงไปถึงตัวเลขจุด
ทศนิยมมากกวาหนึ่งหลัก บางประเทศกําหนดจุดทศนิยมละเอียดถึงสามหลัก ซึ่งอาจแตกตางมากนอยและไมมี
สูตรสําเร็จแนนอนตายตัว บางกรณีอาจมีการผนวกเอาสาระเรื่องขีดจํากัดการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
หรืออาจรวมเอาสาระดานนิเวศวิทยาที่ตองรักษาสมดุลตามธรรมชาติ หรือตามเหตุผลอื่นของการกําหนดสัดสวน
พื้ น ที่ ใ ช ส อยอาคารสํ า หรั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น มาเป น ป จ จั ย ในการพิ จ ารณาด ว ย นอกจากนี้ ป จ จั ย ด า นลั ก ษณะ
ประชากรยั งถื อ เป นประเด็ น โต เถี ย งสํา คั ญ ของการกํ า หนด FAR ในกลุม ประเทศตะวั น ตก ไม ว า จะเป น
ความหนาแนนของประชากรที่แตกตางกันมากระหวางกลุมประเทศในยุโรปกับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
นั่นคือ คาเฉลี่ยความหนาแนนของประชากรในยุโรปสูงกวากลุมประเทศอเมริกาเหนือถึง 5 เทา หรือวิถีชีวิตของคน
เมื องที่ แ ตกต า งกั น โดยเฉพาะประชากรเมื อ งในยุ โ รปร อ ยละ 44 ใช ร ถยนต ส ว นตั ว เที ย บกั บ ร อ ยละ 75 ใน
สหรัฐอเมริกา ที่มีระบบทางดวนพิเศษมากกวาเมืองในยุโรปถึง 4 เทา
การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารในเอเชีย
นอกจากกลุมประเทศตะวันตกที่ผนวกมาตรการควบคุมสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารในงานผังเมืองแลว
ประเทศต า งๆ ในเอเชี ย ตา งก็ พั ฒนางานผั ง เมื อ งในลั ก ษณะเดีย วกัน ดว ยกระบวนการและการกํา หนดเกณฑ
ตลอดจนสัดสวนที่อาจแตกตางกันในรายละเอียด ตัวอยางเชน
ประเทศญี่ปุนเริ่มนํา FAR มาใชบังคับในป ค.ศ. 1970 แตมีระบบการใชงานแตกตางออกไป สัดสวนที่
กําหนดใชเปนตัวเลขรอยละ หรือ Percent ไมใชอัตราสวน หรือ Ratio ประชาชนก็มีสวนรวมในการกําหนด
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ดูตัวอยางแบบขออนุญาตกอสรางแนบทายของเมืองออสติน
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สําหรับมหานครที่แออัดและมากดวยปญหาอยางเมืองกัลกัตตาในประเทศอินเดีย กําหนดสัดสวนพื้นที่ใช
สอยอาคารไวที่ 2.0 และความสูงของอาคารไมเกิน 20.00 เมตร สําหรับพื้นที่ริมถนนที่มีผิวจราจรนอยกวา 10.00
เมตร เทีย บกับ เมืองใหญอื่ นๆ อยางมุม ไบและเดลีที่กําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารสูงสุดที่ ใชบังคับ อยูที่
ระหวาง 3.75 ถึง 5.0 ในขณะที่คาเฉลี่ยสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั่วประเทศอินเดียกําหนดเพียง 1.5 ตัวเลขเหลานี้
เปนที่สนใจจากนักผังเมืองในหลายประเทศ ในแงที่วาประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดและหนาแนนมากที่สุด
กลับมีการกําหนดคาเฉลี่ย FAR นอยมาก กระแสกดดันเรียกรองใหเพิ่มสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารจึงยังคงอยู 6
เนื่องจากการกําหนดคา FAR ที่เหมาะสม จะเปนเครื่องมือที่จะชวยอนุรักษอาคารรวมถึงสภาพแวดลอมสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของเมืองเกาในประเทศอินเดียที่มีอยูจํานวนมาก และกระจายอยูทั่วไป แมวาประชากรสวนใหญ
ยากจนและแบงชั้นวรรณะตองอาศัยในพื้นที่อันจํากัดของเมือง ขณะที่ประชากรร่ํารวยตองการพื้นที่เพื่ออยูอาศัย
มากขึ้นเพื่อย้ําฐานะของตนในสังคม
พัฒนาการผังเมืองและการกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารในประเทศไทย
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 สงผลใหพื้นที่ชุมชนเมืองหลักเกือบทั่วประเทศไทยมีการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมโดยใชบังคับเปนกฎกระทรวง ทั้งนี้ ปรากฏในรูปแบบของผังการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
จําแนกยานการใชที่ดิน และผังระบบคมนาคมและขนสงในรูปของโครงขายถนน ทุกผังดําเนินการในรูปแบบและ
ลักษณะเดียวกัน จนบางครั้งถูกวิจารณและโตแยงถึงความคลายคลึงกันหมดทั่วประเทศของผังไมวาจะเปนเมืองเล็ก
หรือมหานครขนาดใหญ
การวางผังเมืองรวมดําเนินการตอเนื่องมานาน จนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เมื่อผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ไดกําหนดใหยานที่อยู
อาศัยความหนาแนนระดับตางๆ รวมถึงยานพาณิชยกรรมกลางเมือง มีสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารสูงสุด 10:1 และ
ลดหลั่นลงไป ควบคูกับการกําหนดสัดสวนพื้นที่วาง นับเปนมาตรการผังเมืองรวมที่กาวหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง
แมจะเรียกไดวาลาหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียที่ไดพัฒนามากอนนานหลายป
หลักการเดียวกัน ถูกนํามาประยุกตใชในงานวางผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในป
พ.ศ. 2551 และผังเมืองรวมในพื้นที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยองในปพ.ศ. 2552 7 นอกจากนี้ การกําหนดสัดสวน
พื้นที่ใชสอยอาคารในผังเมืองรวมเริ่มดําเนินการในภาคกลาง และขยายสูบางจังหวัดในสวนภูมิภาค เชน ผังเมือง
รวมชุมชนปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยกระบวนการที่ไมซับซอน เริ่มจากการวิเคราะหสัดสวนการใชประโยชน
อาคารเดิม (Existing Floor Area Ratio) เพื่อใชอางอิงเปรียบเทียบสัดสวนที่กําหนดใหม โดยพิจารณา
สภาพแวดลอมเมือง (Urban Environment) เปนหลักควบคูกับเงื่อนไขเฉพาะในทองถิ่น
อยางไรก็ตาม การใชบังคับ FAR ยังไมมีการติดตามประเมินผล วิธีการพิจารณาพื้นที่ใชสอยรวมอาคาร
ยังคงมีประเด็นถกเถียงกัน ความชัดเจนเรื่องพื้นที่ใชสอยอาคารเพิ่งปรากฏเปนทางการหลังจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดประกาศกฎกระทรวงกําหนดอาคารประเภทควบคุมการใช พ.ศ.2552 8 จําแนกรายละเอียดของการ
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ทั้ง 2 ผังยังคงอยูในขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 81 ก ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552
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แนวทางการกําหนด FAR
จากการรวบรวมเอกสารและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ อาจพิจารณาแนวทางการกําหนดพื้นที่ใชสอย
อาคาร (FAR) ไดหลายแนวทาง ดังนี้
1. การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค
2. การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาการอนุรักษรูปทรงและรูปแบบเมือง (Urban Form
and Pattern Conservation)
3. การกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารโดยพิจารณาภาวะเสี่ยงภัยของเมือง (Urban Disaster Risk)
4. การกํ า หนดสั ด ส ว นพื้ น ที่ ใ ช ส อยอาคารโดยพิ จ ารณาองค ป ระกอบ บรรเทาผลกระทบของภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
แมวามีการศึกษาระบบเมือง (Urban System) เพื่อกําหนดขนาดและลําดับความสําคัญของเมืองในการวาง
และจัดทําผังอนุภาค ผังภาค และผังจังหวัด แตยังไมมีการจําแนก (Classification) ตามลักษณะรูปทรงและรูปแบบ
ของเมือง ตามลักษณะสถาปตยกรรมเมือง (Urban Architecture) ตามภาวะเสี่ยงภัยของเมือง หรือตามรายละเอียด
อื่นๆ ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการวิเคราะหเพื่อการกําหนด FAR เพราะเมืองแตละเมืองมีลักษณะเดนเฉพาะไม
เหมือนกัน บางเมืองตองนําปจจัยทางประวัติศาสตร ขีดจํากัดดานระบบสาธารณูปโภค มาวิเคราะหประกอบ
รวมกับสภาพแวดลอม หรืออาจจําเปนตองวิเคราะหถึงอนาคตยาวไกล ดังนั้น การกําหนด FAR ในงานวางผังเมือง
รวมจึงควรที่จะตองพิจารณาแนวทางตางๆ ใหมากกวาแคเรื่อ งขีดจํากั ดดานสาธารณูปโภค บางครั้งอาจต อ ง
พิจารณาลําดับความสําคัญดานคุณคาทางประวัติศาสตรควบคูไปดวย หรืออาจตองพิจารณาปจจัยเสี่ยงภัยจากภาวะ
ภูมิอ ากาศเปลี่ยนแปลงที่ตองพึ่งพาขอมูลและความรูดานวิทยาศาสตร สําหรับประกอบการตั ดสิน ใจกําหนด
สัดสวน FAR ที่เหมาะสมมากที่สุด
นอกเหนือจากการกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารสูงสุด (FAR Max) เพื่อการรักษาแนวทางการพัฒนา
เมืองอยางเขมงวด บางประเทศไดกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารต่ําสุด (FAR Min) ใหเจาของที่ดินตองพัฒนา
อยางนอยในระดับหนึ่ง เพื่อใหคุมคาตอการลงทุนที่รัฐตองดําเนินการ เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศตองจัดสรร
งบประมาณรอยละ 7-10 หรือมากกวา ของงบประมาณพัฒนาประเทศทุกป เพื่อบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพในการบริการ
แนวทางของการพิจารณากําหนด FAR อาจจําแนกรายระเอียดไดดังนี้
1. การกําหนดสัดสวน FAR โดยพิจารณาขีดจํากัดของระบบสาธารณูปโภค
Infrastructure Urban Planning Usage: Encyclopedia II ไดนิยามคําวา “สาธารณูปโภค (Infrastructure)”
ไววา หมายถึงบริการตางๆ ที่ติดตั้งคงที่ ไมสามารถเคลือ่ นยายไปมาได 9 จําแนกออกเปนกลุมของระบบคมนาคม กลุม
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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
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ภาพที่ 4
แสดงความสัมพันธระหวาง
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สังคม และแหลงพลังงาน

อาจกลาวไดวา ระบบและบริการเหลานี้มีความสําคัญตอเมือง แตในทางปฏิบัติเมืองทั้งหลายก็ไมไดมี
ระบบเหลานี้ครบถวนสมบูรณ เชน บางเมืองอาจไมมีสนามบิน ระบบทางดวนพิเศษ หรือแมแตระบบบําบัดน้ําเสีย
เนื่องจากแตละเมืองก็มีความตองการและความจําเปนเรงดวนแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของเมืองนั้นๆ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเหลานี้จึงถูกจัดเปนตัวชี้วัดคุณภาพของสังคมเมือง ซึ่งควรมีสัดสวนที่เหมาะสม
กับประชากรเมืองทั้งคุณภาพและปริมาณ
แนวทางดั้งเดิมของการกําหนด FAR เริ่มจากแนวคิดการควบคุมการพัฒนาเมืองในราวทศวรรษที่ 1920
นักวิชาการสวนใหญพยายามแสวงหามาตรการที่คาดหวังผลในการควบคุมความหนาแนน (Density Control) เพื่อ
แกไขปญหาของเมือง และปญหาสําคัญในยุคนั้นที่เกิดขึ้นกับมหานครขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาคือ ปญหาจราจร
คับคั่งและติดขัด ทําใหเกิดวิชาวิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว มีการคิดคน
วิธีการแจงนับจํานวนรถยนตและสูตรคํานวณตางๆ เพื่อนําไปสูการออกแบบระบบถนนที่ดีที่สุด ซึ่งแนวคิดในยุค
ดังกลาวไดพยายามโยงความสัมพันธระหวางจํานวนรถยนตที่สัญจรกับการใชประโยชนที่ดิน เพื่อกําหนดสัดสวน
การใชงานถนนประเภทตางๆ เชน พื้นที่อาคารสํานักงาน ตองจัดที่จอดรถหนึ่งคันตอพื้นที่อาคาร 150-200 ตาราง
เมตร อาคารพักอาศัยตองมีที่จอดรถหนึ่งคันตอหองพักอาศัย โดยไมรวมพื้นที่จอดรถลูกคา ผูมาเยือน และสวน
บริการอื่น เชน รถสงของและรถขนขยะ จํานวนรถยนตในแตละชวงถนนจะถูกพิจารณาเพื่อกําหนดใหไดความเร็ว
ของยวดยานที่แลนผานชุมชน โดยเฉพาะคาเฉลี่ยจํานวนรถยนตแลนผานตอชั่วโมง และการพยายามรักษาความเร็ว
ของการสัญจรในยานตางๆ ใหอยูที่ 20-60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ปจจุบัน การใชระบบสัญจรดวยรถยนตเปนอีกเกณฑหนึ่งในการใชกําหนด FAR แตอุปสรรคสําคัญของ
การใชเกณฑนี้ ก็คือการเพิ่มจํานวนบานพักอาศัยยานชานเมืองควบคูกับการเพิ่มจํานวนรถยนตในมหานครอยาง
รวดเร็ว จนมากกวาสัดสวนพื้นที่ใชสอยอาคารสํานักงานในศูนยกลางเมืองที่ถูกกําหนดไว แมวาหลักการโดยทั่วไป
เชน การกําหนดสัดสวนพื้นที่จอดรถยนตตอพื้นที่สํานักงานจะสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนที่จอดรถได
สวนหนึ่ง และการพัฒนาระบบทางดวน (Freeway, Super Highways) จะสามารถเพิ่มความเร็วของรถยนตไดก็ตาม
8

อยางไรก็ตาม ระบบสาธารณูปโภคอื่นที่ถูกนํามาพิจารณาควบคูกับการกําหนด FAR ไดแก ระบบประปา
ไฟฟา ระบายน้ํา การกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย และบริการสาธารณะอื่น ตางก็มีขอจํากัดในการพัฒนาแตกตางกัน
ขึ้น อยูกับ นโยบายการพัฒนาของรั ฐบาลในแตละประเทศ เชน บางประเทศมีน โยบายมุงเน นไปที่การพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินและเปาหมายทางเศรษฐกิจ ดังเชนกรณีของประเทศที่ตองการอนุรั กษพื้นที่เกษตรกรรมอยาง
เขมงวดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ทําใหการพัฒนาที่ดินในเขตเมืองตองเขมขน และตองใช
มาตรการอื่นๆ กําหนด FAR เพื่อเนนการรักษาสมดุลของการใชทรัพยากร หรือกรณีของประเทศที่ตองพัฒนา
แหลงพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่ไดรับความนิยมสูงเนื่องจากเปนพลังงาน
ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองขนาดเล็กในยุโรปหลายแหงตางพึ่งพากระแสไฟฟาที่ผลิตจากกังหันลมให
เปนแหลงพลังงานของตนเอง พลังงานกระแสไฟฟาจึงไมถูกนํามาพิจารณาเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
FAR สําหรับบางเมืองในยุโรป
ในทางตรงกันขาม Andrew Cotton and Richard Franceys เขียนบทความหัวขอ Infrastructure for the
Urban Poor 10 แสดงความเห็นเรื่องมาตรฐานสาธารณูปโภคของเมือง (Urban Infrastructure Standards) ที่มีตนทุน
สูงซึ่งชุมชนเมืองที่มีฐานะยากจนไมสามารถจัดหาได พวกเขาเสนอแนะระบบสาธารณูปโภคตนทุนต่ําสําหรับ
ชุมชนเมืองในปากีสถานโดยไมมีขอคิดเห็นใดเกี่ยวของกับเรื่อง FAR เพราะเห็นวาลําพังการจัดหาบริการสาธารณะ
ใดๆ ใหเพียงพอสําหรับเมืองยากจนและลาหลัง ลวนแตเปนความยากลําบากจนบางครั้งไมอาจกลาวถึงคุณภาพหรือ
มาตรฐานไดเลย
ดังนั้น แนวความคิดเรื่อง Sustainable Urban Infrastructure หรือสาธารณูปโภคเมืองยั่งยืน จึงปรากฏใน
แวดวงนักวิชาการที่พยายามแสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นอกเหนือจากการกําหนดมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นเพื่อรับประกันคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในเมือง ดวยการกําหนดเกณฑตางๆ และตั้งเปาหมายใหระบบ
ตางๆ สามารถรองรับการเติบโตของเมืองไดยาวนานขึ้นถึง 50 ปขางหนา อยางไรก็ตาม แนวความคิดดังกลาว
ดูเหมือนคาดหวังไดสําหรับเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีประชากรไมเกินลานคนเทานั้น แตสําหรับมหานคร
ขนาดใหญในประเทศกําลังพัฒนายังคงเผชิญความยากลําบากเรื่องระบบสาธารณูปโภคตอไป
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ตีพิมพเมือ่ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002
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2. กําหนดสัดสวน FAR ดวยเกณฑการใชน้ํา
สําหรับหลายประเทศที่ไมสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางเลือกเหมือนประเทศที่พัฒนา ยังคง
ตองพิจารณาระบบสาธารณูปโภคสําคัญเปนหลักในการกําหนด FAR เนื่องจากเปนแนวทางเดียวที่รัฐสามารถ
ควบคุมการพัฒนาเมืองไดโดยไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยง และสามารถลดความกดดันเรื่องการขาดแคลน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการควบคูไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร อยางไรก็ตาม ยังมีอีกองคประกอบหนึ่ง
ที่สําคัญและเปนเกณฑที่ยังใชพิจารณากําหนดสัดสวน FAR นั่นคือ “น้ํา” ซึ่งประเทศตางๆทั้งที่พัฒนาแลวและกําลัง
พัฒนาตางยอมรับและยังคงใชอยูกระทั่งปจจุบันนี้
ดวยเหตุที่ “น้ํา” เปนทรัพยากรที่มีจํากัด และในบางภูมิภาคที่แหงแลง น้ําถูกจัดเปนทรัพยากรหายากที่
ตองอนุรักษและรักษา ตองรูจักใชอยางประหยัดและคุมคา เกณฑและมาตรฐานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในแตละ
ประเทศจึงมีความแตกตางกัน ประเทศที่แหงแลงกันดารมักมีกฎและเกณฑการใชน้ําเขมงวด บางประเทศก็มีเกณฑ
การใชน้ําสูงตามมาตรฐานการดํารงชีวิต
ตัวอยางนโยบายหรือเกณฑเกี่ยวกับการใชน้ําที่นาสนใจของประเทศตางๆ เชน ประเทศอิสราเอล รัฐได
ออกกฎหมายกําหนดการใชน้ําตามสัดสวน และถือเสมือนเปนสวนหนึ่งของความมั่นคงของชาติ โดยกําหนด
สัดสวนการใชน้ําในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด สวนประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดเกณฑมาตรฐานการใชน้ํา ดังนี้
ประเภทอาคาร
ปริมาณน้ําเปนแกลลอน 11 ตอวัน
อาคารมหรสพ
5 แกลลอน ตอที่นั่งชม
บานพักคนงานกอสราง (ชั่วคราว)
60 แกลลอน ตอคน
สถานเลี้ยงเด็ก
15 แกลลอน ตอคน
โรงงานทั่วไป (ไมรวมกระบวนการผลิต)
25 แกลลอน ตอคน
โรงพยาบาล
300 แกลลอน ตอเตียง
รานซักรีด
400-500 แกลลอน ตอเครื่องซักผา
อาคารสํานักงาน
25 แกลลอน ตอคน
รานอาหาร
50 แกลลอน ตอที่นั่ง
โรงเรียน
60 แกลลอน ตอนักเรียนหนึ่งคน
(ที่มา: http://h2o.enr.state.nc.us/admin/rules/2H.0200.pdf)

ขณะที่ประเทศใกลเคียงอยางแคนาดา มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวันสูงมาก ประมาณ 650-700 ลิตร
รัฐแคลิฟอรเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2005 มีปริมาณการใชน้ําแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร
ตั้งแต 150 ไปจนถึง 600 แกลลอนตอคนตอวัน (ภาพที่ 5) ในขณะที่ประเทศแถบเอเชีย ประชากรเมืองใชน้ํา
ประมาณ 200-300 ลิตรตอคนตอวัน และประชากรชนบทใชน้ําประมาณ 80-120 ลิตรตอคนตอวันเทานั้น
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ปริมาตร 1 ลูกบาศกฟุต = 7.48 แกลลอน และ 1 US gallon = 3.78 ลิตร
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ภาพที่ 5
แสดงการใชน้ําตอประชากรตอวัน
ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ

ข อ มู ล การใช น้ํ า ของประชากรเมื อ งประเทศออสเตรเลี ย ในป ค.ศ. 2004 ถู ก ระบุ ว า ครั ว เรื อ นชาว
ออสเตรเลียใชน้ําปละ 268,000 ลิตรตอป เทียบกับครัวเรือนชาวอังกฤษที่ใชน้ําเพียงปละ 150,000 ลิตรตอป ชาว
ออสเตรเลียใชน้ําสําหรับกิจกรรมนอกบาน สําหรับรดน้ําตนไมและลางรถยนตราวรอยละ 55 นับวาใชน้ําสิ้นเปลือง
มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก แมวาภูมิประเทศของออสเตรเลียจัดวาแหงแลงกันดารน้ํา 12 ก็ตาม นอกจากนั้น
รัฐบาลออสเตรเลียไดกําหนดเกณฑการใชน้ําในภาคเกษตรกรรมตามประเภทของการเพาะปลูก ดังนี้
ประเภทการเพาะปลูก
ปริมาณการใชน้ําสูงสุด (ลานลิตรตอ Ha ตอป)
องุน
9
มะนาว, มะกอก (Olives), แครอท (Carots)
12
อัลมอนด (Almonds)
14
มันฝรั่ง (Potatoes)
15
กลาวไดวา ปริมาณการใชน้ําในแตละประเทศ หรือแมแตละเมืองที่อยูในประเทศเดียวกัน อาจมีความ
แตกตางกันอยางมาก โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและทรัพยากรน้ํามีมากเกินความตองการ ตัวเลข
การใชน้ําที่แตกตางกันอยางมากจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กอ ใหเกิดการรณรงครวมกันประหยัดน้ํา และชวยเหลือ
ประชากรในประเทศยากจนที่ขาดแคลนน้ําขั้นวิกฤติ แมบางคนจะอ างว าเทคโนโลยีปจจุบันมีความกาวหนา
สามารถนําน้ําเสียกลับมาบําบัดเพื่อใชอีกครั้ง แตในความเปนจริงการบําบัดน้ําเสียมีตนทุนสูงและสามารถนําน้ํา
กลับมาใชไดราวรอยละ 50-70 เทานั้น นอกจากนี้การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชนบทซึ่งมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช
พลังงานทดแทน สงผลใหมีความตองการน้ําเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาในระยะเวลาเพียงไมกี่ปที่ผานมา
ขอมูลในป ค.ศ. 2006 ระบุวา โลกมนุษยมีทรัพยากรน้ําสํารองเฉลี่ย 8,462 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป
สําหรับกลุมประเทศที่ทรัพยากรน้ําสมบูรณ มีปริมาณน้ําสํารองเฉลี่ย 10,680 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เทียบกับ
ประเทศยากจนและขาดแคลนน้ํา ปริมาณน้ําสํารองเฉลี่ยมีเพียง 1,380 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ปริมาณน้ําสํารอง
เหลานี้ มิใชสํารองไวเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษยเทานั้น แตยังเปนแหลงน้ําสําหรับสรรพชีวิตทั้งหลาย อยาง
นอยที่สุดปริมาณน้ําเหลานี้จักตองเพียงพอสําหรับรักษาระบบนิเวศ บางสวนถูกใชเพื่อการเกษตรกรรม ปศุสัตว
การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา และความตองการดานอื่นๆ ที่อาจนอกเหนือจากความจําเปนขั้นพื้นฐาน เชน
12

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

ความวิตกกังวลและวิกฤตการณน้ําที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ทําใหนักวิชาการกลุมหนึ่ง ไดแก Agudelo, C.,
Rovers, R. และ Mels, A.R ชาวเนเธอรแลนด พยายามศึกษาแนวทางการผังเมืองที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา
Agudelo, C. และคณะนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในป ค.ศ. 2008 โดยใชแนวความคิด Urban Metabolism ที่
เปรียบเมืองเปนสิ่งมีชีวิต ตองมีการบริโภคและถายของเสียออกมา ทรัพยากรรอบขางถูกนํามาบริโภค/ใชเพื่อให
ดํารงชีวิตอยูได ของเสียที่ขับถายออกมา ไดแก ขยะตางๆ น้ําเสีย กาซคารบอนไดออกไซดจากมนุษย จากรถยนต
และโรงงานอุตสาหกรรม และของเสียในรูปแบบอื่นๆ ที่มีปริม าณมากหรือนอยแปรตามขนาดของเมืองและ
พฤติกรรมการบริโภค แนวทางการแกไขปญหาที่พวกเขาเสนอจะใชกระบวนการทางธรรมชาติเปนหลัก Agudelo, C.
และคณะไดนําเสนอแนวทาง Urban Harvest ซึ่งเปนยุทธศาสตรควบคุมการใชทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูในเมือง
เพื่อลดผลกระทบของการบริโภคเกินควรและปลอยมลพิษของเสียมากไป ขอมูลตางๆ ถูกรวบรวม จําแนกประเภท
และปริมาณตามความตองการและกิจกรรมของมนุษยที่อาศัยในเมือง เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการใช
ทรัพยากรแตละดานที่เหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินและกิจกรรมของมนุษย โดยเนนเรื่องทรัพยากรน้ํา
กรณีตัวอยางที่นาสนใจที่ Agudelo, C.; Rovers, R. และ Mels, A.R นําเสนอ ไดแก การวิเคราะหพื้นที่ยอย
ของเมืองระดับ Urban Tissue 13 ซึ่งหมายถึง แนวความคิดของการพินิจความตองการทรัพยากรของมนุษยในเมือง
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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.
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ภาพที่ 6

จากภาพที่ 6 บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร จะมีสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ จําแนก
ตามพื้ น ฐานขององค ป ระกอบชุ ม ชน ตั้ ง แต ก ารพั ก อาศัย ร า นคา ระดั บ ชุม ชน ลานกี ฬ า สวนสาธารณะ พื้ น ที่
เกษตรกรรมสําหรับเพาะปลูกเปนอาหาร พื้นที่สําหรับกิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงถนนและพื้นที่
อื่นๆ เหลานี้ประกอบรวมกันเปน Urban Tissue
ดวยเหตุที่นักวิชาการกลุมนี้ใหความสําคัญเรื่องน้ําเปนหลัก ดังนั้นรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความ
ตอ งการน้ําตามขอมูลขางลางจึ งมีความแตกตางจากนักวิชาการกลุม อื่น กลาวคือ ขอ มูลความตอ งการน้ําแยก
ประเภทกิจกรรมจะใชหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอ Ha (เฮคตาร) ตอป ไมใชตอคนตอวัน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนฐาน
สําหรับวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณน้ําตามธรรมชาติในรอบป หรือตามฤดูกาล และใชประเมินสถานการณ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณน้ํ า ตามธรรมชาติ ที่ มี ค วามผั น ผวนไม แ น น อน เพราะได รั บ ผลกระทบจากภู มิ อ ากาศ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งกาวสูภาวะสุดกูของน้ํา (Hydrological Extreme) อยางสมบูรณในปจจุบัน
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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
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ความตองการน้ํา (ระดับครัวเรือน)
เตรียมอาหาร
กาแฟและชา
น้ําดื่ม
อางลางมือในหองน้ํา
อาบน้ํา
ลางมือ
ลางจาน
ชะลางในครัว
เครื่องซักผา
ซักลางอื่น
ชักโครก

ลูกบาศกเมตรตอ Ha (เฮคตาร)ตอป
8.3
5.9
2.9
26.1
245.3
18.7
14.7
26.1
76.3
8.3
182.8

อาจกลาวไดวา นักวิชาการกลุมนี้พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความตองการน้ําและการใช
ประโยชนที่ดินลงลึกถึงการใชประโยชนพื้นที่อาคารเปนหนวยตารางเมตร โดยมีรายละเอียดตางๆสําหรับกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน การวิเคราะหขีดจํากัดในการพัฒนา (Development Capacity) ซึ่งเนนทรัพยากรน้ํา
นับตั้งแตตนทุนน้ําระดับลุมน้ํา (River Basin) ที่มีจํากัด และกลุมเมืองขนาดตางๆ (Urban System) ซึ่งตองพึ่งพาน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งป ตนทุนน้ําที่มีจํากัดจึงเปนตัวชี้วัดขีดจํากัดในการพัฒนาไดอยางดี ซึ่งควร
พิจารณาชวงระยะเวลาฤดูแลงที่ปริมาณน้ํามีนอยและชวงระยะเวลาที่แหงแลงที่สุด โดยกระบวนการวิเคราะห
ตนทุนน้ําและปริมาณสํารองน้ําจากแหลงตางๆ ทั้งน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ แหลงเก็บกักสํารองน้ําประเภทตางๆ สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินแตละประเภท มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร ตอ Ha ตอป ทําใหเขาใจถึงขีดจํากัดของการใช
ทรัพยากรน้ํา ประเด็นที่นาสนใจคือ ไมมีการนําแหลงน้ําใตดินมาใชคํานวณเลย และกําหนดใหน้ําใตดินเปน
Saving 100% หรือเปนแหลงออมน้ําทั้งหมด
ในขณะเดียวกัน ชุมชนอีกจํานวนมากตองพึ่งพาแหลงน้ําใตดิน (Aquifer) การอนุรักษแหลงน้ําใตดินจึงมี
ความสํ าคัญในลํ าดับ ตน โดยเฉพาะการรักษาวงจรน้ําตามธรรมชาติ ตัวอยางที่ดีได แ ก กรุงเวี ยนนา ประเทศ
ออสเตรี ย ที่ ทุ กรั ฐ บาลต อ งบํ ารุ ง รั ก ษาป า ต นน้ํ า ให ค งความสมบูร ณ เพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เ วศให ชุ ม ชื้ น เพื่ อ เป น
หลักประกันวาเครือขายลําน้ําตางๆ ยังคงมีน้ําใสสะอาดตลอดป และมีเสถียรภาพเพียงพอสําหรับประชากรที่อาศัย
ทั้งในเมืองและชนบท
น้ําใตดินสวนใหญมาจากการซึมซับจากชั้นผิวดิน ดังนั้น การกําหนดสัดสวนพื้นที่โลง (Open Space
Ratio) จึงถูกกําหนดเปนองคประกอบสําคัญคูกับการกําหนดสัดสวนการใชประโยชนพื้นที่อาคาร พื้นที่โลงเหลานี้
ตองเปนพื้นที่โลงตามธรรมชาติ ไมใชพื้นที่โลงที่ปูลาดวัสดุดาดแข็งดังกรณีลานจอดรถ แตตองมีลักษณะใหน้ําผิวดิน
สามารถซึมผานสูแหลงน้ําใตดินระดับตื้น (Shallow Aquifer) กอนผานกระบวนการกรองตามธรรมชาติ (Natural
Filter) ที่มีคุณภาพ การรักษาสมดุลของระบบน้ําใตดินจึงเปนเกณฑและเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดพื้นที่โลง
เนื่องจากน้ําใตดินถือเสมือนเปนสวนหนึ่งของระบบสาธารณูปโภคที่ควรมีการสํารวจและวิเคราะหถึงสภาพ
ภูมิศาสตรและศักยภาพของแหลงน้ําใตดนิ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดสัดสวนพื้นที่โลงและการกําหนดยาน
การใชป ระโยชน ที่ดิ น เช น กรณี ก ารกํ าหนดพื้น ที่เ มือ งและยา นอุ ตสาหกรรมที่มี ค วามเสี่ ย งตอ การปลอ ยสาร
ปนเปอนออกสูภายนอกจึงตองหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอัตราการซึมน้ําลงใตดินสูง เพื่อเปนการรักษาพื้นที่สําหรับเติม
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ในหลายประเทศแหลงน้ําใตดินมีความสําคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะกรณีประเทศญี่ปุนเพราะน้ําใตดิน
ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ําดื่ม เหลาสาเก บะหมี่ และสวนประกอบเครื่องปรุงรสในครัว หรือใน
ประเทศฝรั่งเศส น้ําแร หรือน้ําดื่มจากบริษัทที่มีชื่อเสียงลวนใชน้ําใตดินทั้งสิ้น ประเทศเหลานี้จึงพัฒนาการจัดทํา
แผนที่ธารน้ําใตดินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชเปนขอมูลหลักในการอนุรักษแหลงน้ําใตดิน

ภาพที่ 7
แสดงวัฏจักรของน้ํา
ในพื้นที่เมือง

ดังนั้น ชุมชนเมืองที่ตองพึ่งพาแหลงน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงตองอนุรักษพื้นที่โลงบริเวณตนน้ํา
โดยประยุกตกระบวนการกําหนด FAR ควบคูกับการกําหนดสัดสวนพื้นที่โลงใหมากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีพื้นที่
ตอเนื่องที่มีความสําคัญเรื่องน้ําใตดิน มิใชเพียงสําหรับชุมชนของตนเอง แตอาจมีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับชุมชน
ขางเคี ยง หรือหางไกลออกไปนับรอยกิโลเมตร เชน พื้นที่จังหวัดอางทอง พระนครศรีอ ยุธ ยา ปทุมธานี และ
นนทบุรีเปนพื้ นที่ผันน้ําลงใตดินสําหรับ กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เชนเดียวกับ พื้นที่อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี เปนแหลงผันน้ําลงใตดินที่สําคัญสําหรับลุมน้ําจันทบุรีตอนลาง ดวยเหตุนี้ นักวิชาการที่ศึกษาพื้นที่
ชุมน้ําบริเวณลุมเจาพระยาตอนลางจึงใหความสําคัญตอการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะนาขาวที่มีลักษณะ
เปนพื้นที่ชุมน้ําเพื่อรักษาอัตราการซึมผานและระดับน้ําใตดินที่เปนน้ําจืดที่มีคุณสมบัติสําคัญในการทําหนาที่เปน
กําแพงน้ํา (Hydraulic Barrier) ปองกันการรุกของน้ําเค็มใตดินจากทะเลซึ่งเปนกลไกตามธรรมชาติ
การนําทรัพยากรน้ํามาใชเปนเกณฑกําหนดสัดสวนพื้นที่อาคารหรือ FAR นั้น จําเปนตองวิเคราะหขอมูล
จํานวนมาก นับตั้งแตระดับลุมน้ําลงถึงหนวยยอยของเมือง เพื่อกําหนดขีดจํากัดของการใชทรัพยากรน้ํา ทั้งพื้นที่
เมืองและชนบท รวมถึงการรักษาระบบนิเวศใหดํารงอยูไดอยางสมบูรณ
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