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การศึกษาน้ี เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ มีว ัตถุประสงค์เพื่อหาวิเคราะห์สัดส่วนและ
ความสมัพนัธก์ารโอนสิทธิการพฒันาที่ดิน ตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 3)  ที่
ส่งผลต่อรูปแบบกายภาพของเมือง โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร ปริมาณสิทธิการพฒันาจาก
พื้นที่ ส่ ง สิทธิกับปริมาณสิท ธิที่ พื้นที่ รับสิทธิต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ทั้ งหมดใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ถา้มีการน ามาตรการโอนสิทธิการพฒันามาปฏิบตัิจะ
ส่งผลการเปล่ียนแปลงของเมืองดงัน้ี 

   1. การโอนสิทธิการพฒันาตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังที่ 3) จะมี
พื้นที่ส่งสิทธิการโอนสิทธิการพฒันาออกมากกว่าพื้นที่รับสิทธิการพฒันา ส่งผลให้พื้นที่รับสิทธิ
สามารถพฒันาจากอาคารเพิม่อีก 20% ของที่สร้างไดต้าม FAR ทุกพื้นที่   
 2. การโอนสิทธิการพฒันาท าให้เมืองเกิดพื้นที่โล่งเพื่อสาธารณะมากขึ้นเป็น 54 -70% 
ของแปลงที่ดินทั้งหมด เน่ืองจากไดเ้พิม่อตัราส่วนพื้นที่รวมต่อพื้นที่ดินร้อยละ 20 บนพื้นที่คลุมดินที่
นอ้ยลง ดงันั้นกฎหมาย (ร่าง) น้ีส่งผลต่อรูปแบบเมืองที่ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะเมืองที่ควรจะเป็นซ่ึง
คือเป็นเมืองกระชบัเพิม่ความหนาแน่นการใชท้ี่ดินสูงขึ้น  
 ผลการวเิคราะห์มาตรการโอนสิทธิการพฒันาตามร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯดงักล่าว
ขา้งตน้ น าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการโอนสิทธิการพฒันาในกรุงเทพมหานครดงัน้ี 

1. การน ามาตรการโอนสิทธิการพฒันาไปปฏิบตัิจริง ควรมีการส ารวจและศึกษาพื้นที่ส่ง
สิทธิและพื้นที่รับสิทธิให้มีความสมดุลกนั และส่งเสริมความหนาแน่นที่ศูนยก์ลางเมืองมากขึ้นที่มีระบบ
สญัจรเช่ือมโยงที่ดี 

2. ควรแยกมาตรการส่งเสริมในรูปแบบการให้ FAR Bonus  ออกจากการโอนสิทธิการพฒันา
ใหช้ดัเจน 

3. ควรมีการจดัท าขอบเขต หรือผงัเฉพาะ ของพื้นที่ที่สามารถโอนสิทธิการพฒันาให้ชดัเจน
เพือ่ป้องกนัความเหล่ือมล ้าและความสับสน  
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 This study is an experimental research that aims to analyze the impacts of the 
Transfer of Land Development Rights as in the Third Draft of Bangkok Comprehensive Plan 
which allows transferring of air right over, open spaces, preservation of agricultural land, cultural 
conservation to development areas act the city center. The relationship between the quantity of 
the development rights to be transferred out and the quantity of development right needed to be 
transferred in to commercial and high-density residential areas can result the followings: 

 1. The demand for development right to transferred in is smaller than the supplies of 
right from the specified areas. 

 2. The 20% increase of building floor area by providing more open space onsite in 
addition to transferring of development right to the area from agricultural land, historical place 
and open spaces resulted in larger percent of open space between 54-70% which are 
unrealistic as the more FAR the area has the more open space to provide to build taller building. 
There is no city that has been developing in such direction. 

 These findings of the analysis of Transfer of Land Development Rights measure as 
in the Third Draft of Bangkok Comprehensive Plan lead to recommendations of the Transfer of 
Land Development Rights Guidelines for Bangkok Metropolitan as follows: 

 1. In order to adopt the Transfer of Land Development Rights measure, the town 
planning department must conduct surveys and studies to find a right balance between the TDR 
sending areas and the TDR receiving areas and to execute the Transfer of Land Development 
Rights measure in accordance with Land Ownership Law.  

 2. Clarifying legal measures between promoting FAR Bonus and the Transfer of 
Development Rights.  

 3. Creating clear boundaries or making specific plans of the areas designated for 
the transfer of development rights in order to prevent discrepancy and confusion.  
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กติติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับ น้ีส า เ ร็จลงได้ด้วยดี เ น่ื องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก              
ดร.ธนะ  จีระพิวฒัน์  อาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจยั ที่กรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ ผูว้ิจยัตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของ
อาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ 

ณ ที่ น้ี  ขอขอบพระคุณ คุณชัยพร โฉมศรี  กองส า รวจและแผนที่  ส านักผัง เ มือ ง
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลดา้นแผนที่  ขอขอบคุณ คุณขนิษฐา เทียบจริยาวฒัน์ 
และคุณชัญญาภรณ์ ลาดเสนา ที่สละเวลาช่วยเหลือ แก้ไขและอ่านตรวจทานงานวิจัยฉบับน้ี  
ขอขอบคุณ คุณวนัเรารวี ธนกญัญา ที่ให้ความช่วยเหลือดา้นภาษาองักฤษ อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยั
ฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีใหแ้ก่เหล่าคณาจารยส์าขาวิชาการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งและขอขอบพระคุณบิดา มารดา และผู ้
มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูว้ิจยัขอน้อมรับผิดเพียงผูเ้ดียว และ
ยนิดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ไดเ้ขา้มาศึกษา เพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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