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ปลดลอ๊กเกาะภเูก็ตตามเกณฑ ์



การนําเกณฑก์ารเตบิโตอยา่งชาญฉลาดสูก่ารปฏบิตั ิ
ยทุธศาสตรเ์มอืง
เมอืงเศรษฐกจิและเมอืงสขุภาพ

> สาขาเศรษฐกจิหลกั
ในชว่ง 20 ปีขา้งหนา้

> จาํนวนประชากร
ในแตล่ะสาขาเศรษฐกจิ

> มาตรฐานและคณุภาพชวีติ
ประชากรที$ตอ้งการ

> ระบบสิ$งแวดลอ้มเมอืงและ
การเปลี$ยนแปลงภมูอิากาศ
โลก



การนําเกณฑก์ารเตบิโตอยา่งชาญฉลาดสูก่ารปฏบิตั ิ

นโยบายการวางผงั
การวางแผนสรา้งความสมดลุโครงสรา้งพืTนฐาน

> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นคมนาคมและขนสง่
> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นขนสง่มวลชน
> โครงสรา้งพืTนฐานเขยีว 

(ระบบระบายนํTา/การจดัการภยัพบิตั)ิ
> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นสิ$งแวดลอ้มและมลภาวะ
> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นสาธารณูปโภค



การนําเกณฑก์ารเตบิโตอยา่งชาญฉลาดสูก่ารปฏบิตั ิ

การจดัทําแนวทางการออกแบบ
เมอืง
การนําผงัเมอืงสูก่ารออกแบบเมอืง
> การออกแบบการใชป้ระโยชนท์ ี$ดนิและ
อาคาร
> การออกแบบอสงัหารมิทรพัยแ์ละที$อยู่
อาศยั
>	โครงสรา้งพืTนฐานดา้นคมนาคมและ
ขนสง่
   การเชื$อมโยงโครงสรา้งพืTนฐานดา้น 
    ขนสง่มวลชน
> โครงสรา้งพืTนฐานเขยีว

(ระบบระบายนํ Tา/การจดัการภยัพบิตั)ิ
> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นส ิ$งแวดลอ้มและ
มลภาวะ
> โครงสรา้งพืTนฐานดา้นสาธารณูปโภค



LEED-ND กบัเกณฑก์ารออกแบบเมอืง

> ทาํเลและที$ต ัTงที$ชาญฉลาด
> รปูแบบยา่นและการ

ออกแบบ
> อาคารเขยีวและโครงสรา้ง

พืTนฐานเขยีว
>	นวตักรรมและกระบวนการ

ออกแบบ
   การจดัลาํดบัความสาํคญั

ระดบัภาค



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ ี$ดนิและความสงูอาคาร

เกณฑ ์1 ขอ้กาํหนด The Transect Codes การแบง่สว่นของเมอืงและ
การจดัวางอาคาร



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ี$ดนิและความสงูอาคาร
เกณฑ ์2 
การออกแบบ
ศนูยเ์ศรษฐกจิ

ผลประโยชน์
1.การใชท้ ี$ดนิและ
อาคารตามมลูคา่
ทรพัยส์นิ
2.การสรา้งเมอืง
กระชบั
3.การสรา้งเมอืง
คนเดนิ
4.ไดร้บัจาํนวน
ประชากรตาม
ประมาณการ
ข ัTนตน้
5.การสรา้งจาํนวน
ประชากรไดต้าม
จาํนวนผูเ้ดนิทางที$
ตอ้งการ



การออกขอ้กําหนดการใชท้ี$ดนิและความสงูอาคาร
เกณฑ ์3 Form-Based Codes 
การประมาณการมลูคา่เศรษฐกจิจาํแนกตาม The 
Transect

 T6-T5 พืTนที$สรา้งมลูคา่ของเมอืง
ยา่นพาณิชยกรรมใจกลางเมอืง (T6) และยา่นพาณิชยกรรม
เมอืง (T5) ที$ดนิและทรพัยส์นิมรีาคาสงูที$สดุ กําหนดใหป้ระเภท
อาคารผสมผสานกจิกรรม (mix use) ในพืTนที$ในระยะ 4 ชัTนแรก
เป็นสว่นคา้ปลกีมมูีลคา่สงูสดุ ที$เหลอืเป็นอาคารสํานกังาน 
โรงแรม และที$อยูอ่าศยั มูลคา่ทรพัยส์นิขึTนอยูก่บั 
   1) รปูแบบการผสมผสานกจิกรรมอาคาร 
   2) ระยะ 4 ชัTนแรกเพื$อการคา้ปลกี 
   3) ความสงูของอาคาร (ระบบสทิธปิระโยชนจ์ะใหต้ามรปูแบบ
       การผสมผสานกจิกรรมและความสงูอาคาร ผสมผสานมาก
       และสงูมากจะไดส้ทิธปิระโยชนม์าก)
    4) มูลคา่ที$ดนิและสภาพแวดลอ้ม



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ ี$ดนิและความสงูอาคาร

รูปแบบการ
ผสมผสานการใช้

ที1 ดินและกิจกรรม
อาคาร



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ ี$ดนิและความสงูอาคาร

การปรับปรุงฟื> นฟูพื>นที1 ใจกลางศูนย์เศรษฐกิจ
  1) การมีพื>นที1 พาณิชยกรรมเพียงพอต่อความต้องการของ

     ประชากรที1 อยู่อาศัยในย่าน (ประชากรประจํา) และประชากร
      ชั1 วคราวผู้มาใช้พื>นที1

  2) การยกระดับมูลค่าทรัพย์สินของย่านโดยการสร้างพื>นที1
      พาณิชยกรรมให้ตั>งอยู่ใจกลางย่าน

  3) การลดความจําเป็นในการเดินทางและการส่งเสริมให้
      คนเดินถึงย่านพาณิชยกรรม

  4) การลดพื>นที1 หนาแน่นตํ1 าที1 รัฐต้องลงทุนโครงสร้างพื>นฐาน

  5) การใช้ประโยชน์ที1 ดินให้มีความคุ้มค่า



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ี$ดนิและความสงูอาคาร

การวางผงัและการออกแบบศนูยเ์ศรษฐกจิ

เกณฑ ์4 ดชันคีวามสบายเชงิความรอ้น (Thermal 
Comfort Index) 
 ไดจ้ากการสาํรวจสภาวะความสบายเชงิความรอ้นภายนอก
อาคาร
(Outdoor Thermal Comfort) ที$สง่ผลกระทบถงึสิ$งแวดลอ้มเชงิ
ความรอ้นภายนอกอาคาร (Outdoor Thermal Environment) ซึ$ง
ทาํใหส้ามารถวางแผนออกแบบเมอืงและภมูทิศันเ์มอืง (Urban 
Outdoor Microclimate)
โดยการ
  1) การวางแผนทศิทางการวางอาคารและกลุม่อาคาร
  2) การกาํหนดประเภทและความสงูอาคาร
  3) การวางแผนที$โลง่และพืTนที$สเีขยีวดา้นหนา้และรอบอาคาร
  4) การออกขอ้กาํหนดขนาดแปลงที$ดนิที$อนญุาตใหก้อ่สรา้ง
  5) การจดัการพืTนที$โลง่ที$นํ Tาสามารถซมึผา่นได้
  6) การจดัการใชป้ระโยชนท์ี$ดนิดา้นหนา้อาคารและ
สภาพแวดลอ้มเมอืง
7) การกาํหนดรปูแบบดา้นหนา้อาคาร (Front Façade)
8) การกาํหนดขนาดทรงพุม่ของไมใ้หญแ่ละความถี$ในการจดั
วางตน้ไมใ้หญ่



การออกขอ้กาํหนดการใชท้ ี$ดนิและความสงูอาคาร

การใชต้น้ไมแ้ละทรงพุม่เพื$อเพ ิ$มคา่ดชันคีวามสบาย
เชงิความรอ้น
  1) การใช ้FAR และ OSR เพื$อเพิ$มพืTนที$สเีขยีวที$นํ Tาสามารถ
ซมึผา่นได้
  2) การใหส้ทิธปิระโยชนค์วามสงูอาคารเพื$อเพิ$มพืTนที$สเีขยีวที$
นํ Tาซมึผา่นได้
  3) การใชท้รงพุม่ของไมใ้หญใ่นการรกัษาอณุหภมูใิหอ้ยูใ่น
ภาวะนา่สบาย
  4) การเพิ$มพืTนที$สาธารณะ (Public Spaces) เพื$อใหผู้อ้ยูอ่าศยั
และ
      นนัทนาการใชช้วีติและประกอบกจิกรรมรว่มกนัภายนอก
อาคาร



 ภเูก็ตกบัการเป็น Smart City

ภเูก็ตจะตอ้งปรบัปรงุมาตรฐานโครงสรา้งพืTนฐานเพื$อสรา้งความสมดลุดงันีT

P1	ทา่เรอืบางโรง

P2 ทา่เรอืโบท๊ลากนู

P3 ทา่เรอืรษัฎา

P4	ทา่เรอืภเูก็ต

P5 ทา่เรอือา่วฉลอง

P6	ทา่เรอืโคกโตนด(กะตะ)

P7	ทา่เรอืป่าตอง

B1 สถานขีนสง่แหง่ที$ 1

B2 สถานขีนสง่แหง่ที$ 2

BUS	TO	THE	BEACH

BUS	TO	TOWN

สนามบนิภเูก็ต
ถนนเสน้หลกั

ถนนเสน้รอง

เสน้ทางรถไฟในอนาคต

 ผงัเกาะภเูก็ตแสดงหนว่ยการเดนิทาง



 ศนูยค์า้ปลกีและอสงัหารมิทรพัยก์บัการเป็น Smart City

ผงัแสดงโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละศนูยค์า้ปลกีขนาดใหญ่

ถนนเสน้หลกั

ถนนเสน้รอง

เสน้ทางรถไฟในอนาคต

จดุตําแหนง่โครงการอสงัหารมิทรพัย์
พืTนท ี$ถนนสายหลกัที$เป็นถนนสาย
เศรษฐกจิ (Economic Corridor) ควรออก
ขอ้กาํหนดที$ดนิและอาคารดงันีT
  1) กาํหนดศนูยเ์ศรษฐกจิหวักลางและ
ทา้ย
  2) หา้มใชเ้กณฑข์นาดเขตทางกาํหนด
ความสงูอาคาร
  3) ใช ้FAR/OSR กระตุน้ความสงูอาคาร
  4) กาํหนดสญัจรหลกัดว้ยรถไฟฟ้าราง
เบาแบบตดิพืTน (Streetcar & Tram)



 ศนูยเ์ศรษฐกจิภเูก็ตสนบัสนนุการเป็น Smart City

ผงัแสดงโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละศนูยค์า้ปลกีขนาดใหญ่
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1.ศนูยน์ครภเูกต็
2.ศนูยเ์มอืงป่าตอง

3.ศนูยส์นามบนิภเูกต็
4.ศนูยตํ์าบลเชงิทะเล
5.ศนูยอ์นุสาวรยีท์า้วเทพฯ
6.ศนูยแ์ยกเซน็ทรัลและโลตสั
7.ศนูยน์ครเจา้ฟ้า
8.ศนูยตํ์าบลฉลอง
9.ศนูยตํ์าบลกะรน
10.ศนูยห์าดกะตะ
11.ศนูยตํ์าบลราไวย์

ถนนเสน้หลกั

ถนนเสน้รอง

เสน้ทางรถไฟในอนาคต




