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บทนสา
การเตวิบโตอยย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ไดด้สรด้างกลยบุทธธ์กระตบุด้นใหด้เกวิดการใชด้ประโยชนธ์ททที่ดวินเพพที่อใหด้นนักผนังเมพอง
ใชด้เปป็นเครพที่องมพอสสาหรนับการวางผนังเมพองรวม ผนังแมย่บท และการออกแบบปรนับปรบุงฟฟฟื้นฟฟูเมพองเพพที่อเปป็นผลตอบแทน
รางวนัลและแรงจฟูงใจแกย่นนักลงทบุน เจด้าของแปลงททที่ดวินหรพอผฟูด้ประกอบการ โดยเฉพาะอยย่างยวิที่งผฟูด้ประกอบการ
อสนังหารวิมทรนัพยธ์ ททที่จะลงทบุนหรพอขยายกวิจการในพพพื้นททที่ศฟูนยธ์พาณวิชยกรรม หรพอบรวิเวณใจกลางเมพอง หรพอเขตเศรษฐกวิจ
พวิเศษตามนโยบายของผฟูด้บรวิหารเมพองและรนัฐบาลกลาง ทนัพื้งนทพื้ เปป็นไปตามเกณฑธ์การเตวิบโตอยย่างชาญฉลาด (Smart
Growth Principles) ททที่ตด้องการสย่งเสรวิมการใชด้ประโยชนธ์ทดทที่ วินตามแผนยบุทธศาสตรธ์เมพองใหด้มทความหนาแนย่น มทความ
คบุด้มคย่า เกวิดประสวิทธวิภาพตย่อการใชด้สาธารณฟูปโภคและโครงสรด้างพพพื้นฐานททที่รนัฐฯ ไดด้ลงทบุนไวด้แลด้ว สอดคลด้องกนับมฟูลคย่า
ททที่ดวินและทรนัพยธ์สวินในพพพื้นททที่นนัพื้นๆ ลดความจสาเปป็นในการลงทบุนแผย่ขยายพพพื้นททที่ทางเศรษฐกวิจไปในททที่ดวินททกที่ สาหนดใหด้เปป็น
พพพื้นททที่สงวนรนักษา และททที่สสาคนัญไดด้แกย่ การสรด้างพพพื้นททที่ใจกลางเมพองหรพอศฟูนยธ์พาณวิชยกรรมใหด้ขนาดประชากร ขนาด
เศรษฐกวิจ การเตวิบโตการจด้างงาน การสรด้างงาน และความมทชวท วิตชทวาทางเศรษฐกวิจ สามารถตอบสนองตย่อการสรด้าง
มฟูลคย่าเพวิที่มซซที่งเปป็นปปัจจนัยหลนักในการเพวิที่มพฟูนฐานภาษทใหด้กนับรนัฐฯ ในระยะยาว

ประเภทผลตอบแทนและรางวจัล
ผลตอบแทนและรางวนัลททที่ไดด้พนัฒนาขซพื้นและมทการนสามาใชด้อยย่างแพรย่หลายในปปัจจบุบนัน มทอยฟูย่ดวด้ ยกนัน 3 ประเภท สรบุปไดด้
ดนังนทพื้
1.ผลตอบแทนสสาหรจับผสตุ้ใชตุ้ททที่ดดินใหตุ้เกดิดการผสมผสาน (Mix Land Use Incentive)
เกณฑธ์การเตวิบโตอยย่างชาญฉลาดไดด้กสาหนดใหด้มทผลตอบแทนแกย่เจด้าของแปลงททที่ดวิน นนักลงทบุน หรพอผฟูด้
ประกอบการททที่ขยายกวิจการเพพที่อการผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ทดทที่ วินใน 2 ประเภท ดนังแสดงในภาพททที่ 1 ดนังนทพื้
(1) การผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ในแปลงททที่ดวินเดทยวกนันหรพอในโครงการเดทยวกนัน เชย่น การลงทบุนสรด้าง
รด้านคด้าปลทก รด้านคด้าอาหารทด้องถวิที่น และกวิจกรรมการบรวิการในพพพื้นททที่อาคารอยฟูย่อาศนัยรวม โดยททที่ตนัพื้งของรด้านคด้าปลทก
หรพอรด้านคด้าพาณวิชยธ์ตด้องตนัพื้งอยฟูใย่ นบรวิเวณใจกลางโครงการหรพอหย่างจากกซที่งกลางอาคารอยฟูย่อาศนัยททอที่ ยฟูย่ในระยะการเดวิน
ถซง (Walking distance) หรพอยฟูใย่ นระยะททรที่ ะบบุไวด้ในขด้อบนัญญนัตวิหรพอเทศบนัญญนัตวิของเมพอง
(2) การผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ในระดนับอาคาร แบย่งเปป็น การผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ในอาคาร
แนวนอน (Horizontal Mixed-Use) ไดด้แกย่ ททดที่ วินแปลงเดทยวกนันมทอาคารซซที่งใชด้ประโยชนธ์ในกวิจกรรมททที่หลากหลาย
หรพอมากกวย่า 2 กวิจกรรม เชย่น ภายในพพพื้นททที่โครงการมทการใชด้อาคารเปป็นททที่อยฟูย่อาศนัยรวมหรพอโรงแรม และรด้านคด้าปลทก

และการผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ในอาคารแนวตนัพื้ง (Vertical Mixed-Use)ไดด้แกย่ ททดที่ วินแปลงเดทยวกนันมทอาคารททที่ใชด้
ประโยชนธ์อาคารมากกวย่าหนซที่งกวิจกรรม เชย่น ชนันพื้ หนซที่งและสองของอาคารใชด้ประโยชนธ์เปป็นรด้านคด้าปลทก สย่วนชนัพื้นสามขซพื้น
ไปใชด้ประโยชนธ์ในการอยฟูย่อาศนัยหรพอโรงแรม เปป็นตด้น ในการลงทบุนดด้านททที่อยฟูย่อาศนัยใหด้ผสมผสานการพาณวิชยกรรมเมพอง
อาจกสาหนดสนัดสย่วนททที่แตกตย่างกนันขซพื้นอยฟูย่กนับนโยบายและบทบาทของพพพื้นททที่ หรพอเปป็นไปตามยบุทธศาสตรธ์การพนัฒนา
สสาหรนับผลประโยชนธ์ททที่รฐนั ฯ มอบใหด้จะอยฟูย่ในรฟูปของ 1) การเพวิที่มขนาดพพพื้นททที่อาคาร 2) การเพวิที่มอนัตราสย่วนพพพื้นททที่อาคาร
รวมตย่อพพพื้นททที่ดวิน (FAR) 3) การใหด้สย่วนลดดด้านภาษทประเภทตย่างๆ 4) การใหด้สย่วนลดหรพอการเวด้นวย่างการชสาระภาษทเงวิน
ไดด้นวิตวิบบุคคล และ 5) การใหด้เงวินสด

ภาพททที่ 1 ตนัวอยย่างการผสมผสานการใชด้ประโยชนธ์ททที่ดวินในระดนับอาคารทนัพื้งแนวนอนและแนวตนัพื้ง
2.ผลตอบแทนสสาหรจับการลงทตนหรมือการขยายกดิจการในพมืพื้นททที่ศสนยย์พาณดิชยกรรมหรมือพมืพื้นททที่สสู่งเสรดิมตาม
แผนยตทธศาสตรย์ (Incentive Zoning Bonus)
ผลตอบแทนประเภท Incentive Zoning Bonus กสาหนดขซพื้นเพพที่อกระตบุด้นใหด้เจด้าของแปลงททที่ดวิน หรพอนนัก
ลงทบุน ตนัดสวินใจลงทบุนหรพอขยายกวิจการในททที่ดวินภายในศฟูนยธ์พาณวิชยกรรมหรพอในพพพื้นททที่ททที่รนัฐกสาหนดใหด้พนัฒนาเพพอที่ เปป็น
ศฟูนยธ์เศรษฐกวิจหรพอททที่อยฟูย่อาศนัย Incentive Zoning Bonus นนับเปป็นนโยบายหลนักของการเตวิบโตอยย่างชาญฉลาดททที่
กสาหนดใหด้ทบุกผนังเมพองรวมตด้องนสาไปใชด้สสาหรนับกระตบุด้นการใชด้ประโยชนธ์ทดทที่ วินประเภทพาณวิชยกรรม พาณวิชยกรรมผสม
ผสานททที่อยฟูย่อาศนัย ททที่อยฟูอย่ าศนัยประเภทหนาแนย่นมากและหนาแนย่นปานกลางเพพที่อสรด้างความหนาแนย่น โดยการคาด
ประมาณการความหนาแนย่นและจสานวนประชากรในอนาคตททรที่ ะบบุในผนังจะตด้องมทความสนัมพนันธธ์กนับ Incentive
Zoning Bonus ททรที่ ะบบุไวด้ ในบางกรณทอาจใชด้ Incentive Zoning Bonus เปป็นแรงจฟูงใจสสาหรนับการปรนับปรบุงฟฟฟื้นฟฟู
อาคารเกย่าหรพออาคารในยย่านใจกลางศฟูนยธ์เศรษฐกวิจททที่มทอยฟูย่เดวิมใหด้สามารถตอบสนองตย่อนโยบายการสย่งเสรวิมความ
หนาแนย่นและการสรด้างมฟูลคย่าเพวิที่มแกย่พพพื้นททที่ สสาหรนับผลประโยชนธ์ทรทที่ นัฐฯ มอบใหด้จะอยฟูย่ในรฟูปของ 1) การเพวิที่มขนาดพพพื้นททที่
อาคาร 2) การเพวิที่มอนัตราสย่วนพพพื้นททที่อาคารรวมตย่อพพพื้นททดที่ วิน (FAR) 3) การลดพพพื้นททวที่ ย่าง (Open Spaces) 4) การเพวิที่ม
ความสฟูงอาคาร 5) การใหด้สย่วนลดดด้านภาษทประเภทตย่างๆ 6) การใหด้สย่วนลดหรพอการเวด้นวย่างการชสาระภาษทเงวินไดด้
นวิตวิบบุคคล และ 7) การใหด้เงวินสด

3.ผลตอบแทนสสาหรจับการเพดิที่มความหนาแนสู่นในการใชตุ้ประโยชนย์ททที่ดดิน (Density Bonus)
Density Bonus เปป็นผลตอบแทนสสาหรนับเจด้าของแปลงททที่ดวินหรพอผฟูด้ประกอบการททดที่ สาเนวินการสรด้างความ
หนาแนย่นในการใชด้ประโยชนธ์ททที่ดวินและอาคารตามนโยบายของรนัฐหรพอตามนโยบายของผนังเมพองรวม เชย่น การเพวิที่ม
จสานวนประชากรในแปลงททดที่ วินหรพอในพพพื้นททที่โครงการ การกย่อสรด้างอาคารประหยนัดพลนังงานหรพอสย่งเสรวิมการใชด้
พลนังงานทดแทน การสรด้างอาคารในความสฟูงตามททที่ผนังเมพองกสาหนดหรพอการสรด้างอาคารตามเกณฑธ์การหด้ามความ
หนาแนย่นตสที่าในพพพื้นททที่หนาแนย่นสฟูง การผสมผสานกวิจกรรมการใชด้ประโยชนธ์ททที่หลากหลายในระดนับแปลงททที่ดวินและ
ระดนับอาคาร โดยรนัฐฯ จะใหด้ผลประโยชนธ์ในรฟูปของการเพวิที่มขนาดอาคารหรพอการเพวิที่ม อนัตราสย่วนพพพื้นททที่อาคารรวมตย่อ
พพพื้นททดที่ วิน (FAR)

ผลประโยชนย์ทางเศรษฐกดิจททที่ไดตุ้รจับจาก Incentive Bonus
ผลตอบแทนหรพอรางวนัลททที่การเตวิบโตอยย่างชาญฉลาดไดด้กสาหนดขซพื้นมทผลโดยตรงตย่อการสรด้างแรงจฟูงใจและ
สรด้างแรงดซงดฟูดใหด้เกวิดการสรด้างสรรคธ์เศรษฐกวิจ และการใชด้ประโยชนธ์ทดทที่ วินในพพพื้นททที่ศฟูนยธ์พาณวิชยกรรม หรพอเขต
เศรษฐกวิจททรที่ นัฐฯ ไดด้กสาหนดขซพื้น กลยบุทธธ์นจทพื้ ะเปป็นเครพที่องมพอกระตบุด้นดด้านกายภาพและเศรษฐกวิจททที่สสาคนัญ ดนังนทพื้
1.การสรตุ้างความหนาแนสู่นประชากร
ความหนาแนย่นประชากรควรเกวิดขซพื้นจากนโยบายการสย่งเสรวิมและการควบคบุมททรที่ นัฐฯ ไดด้กสาหนดไวด้ใน
ผนังเมพองรวม ความหนาแนย่นประชากรตามคาดการณธ์จะชย่วยกสาหนดทวิศทางในการลงทบุนโครงสรด้างพพพื้นฐานของภาค
รนัฐ และเปป็นแนวทางในการกสาหนดประเภทและชนวิดโครงการลงทบุนของภาคเอกชน เนพที่องจากความหนาแนย่น
ประชากรจะเปป็นเกณฑธ์ททที่บย่งบอกถซงความคบุด้มคย่าในการลงทบุน มฟูลคย่าททที่จะเกวิดขซพื้นในการใชด้ทดทที่ วิน และคบุณคย่าของพพพื้นททที่ททที่
จะเกวิดขซพื้นในอนาคต
2. การเตดิบโตทางเศรษฐกดิจ การสรตุ้างงาน และจตุ้างงาน
ปปัจจนัยความมทชทวตวิ ชทวาทางเศรษฐกวิจขซพื้นอยฟูย่กนับแนวนโยบายการสย่งเสรวิมการลงทบุน การออกแบบทาง
กายภาพ และการใหด้ Incentive Bonus เพพที่อกระตบุด้นการเตวิบโต ในพพพื้นททที่ททที่รฐนั ฯ ออกแบบใหด้เปป็นยย่านเศรษฐกวิจ หาก
ขาดซซที่งการเตวิมเตต็มผลตอบแทนททที่ใหด้แกย่ภาคเอกชน ยย่านดนังกลย่าวจะเตวิบโตเปป็นไปตามธรรมชาตวิ การเตวิบโตขซพื้นอยฟูย่กนับ
ภาวะทางเศรษฐกวิจโดยรวม แตย่หากมทการใหด้ผลตอบแทนททที่เปป็นธรรม และมทอวิทธวิพลในการผลนักดนันหรพอเกวิดการจฟูงใจ
ในการลงทบุน ยย่านนนัพื้น เศรษฐกวิจจะเตวิบโตตามแผน เจด้าของแปลงททที่ดวินหรพอนนักลงทบุนจะมทผลตอบแทนเปป็นเครพที่องชย่วย
ประคองการประกอบการใหด้มทเสถทยรภาพ การตย่อยอดทางเศรษฐกวิจจะเพวิที่มมากขซพื้นเปป็นทวทคฟูณ ซซที่งการเพวิที่มขซพื้นของ
มฟูลคย่าทางเศรษฐกวิจ จะสย่งผลโดยตรงตย่อการเพวิที่มพฟูนมฟูลคย่าทรนัพยธ์สวินในททที่ดวินในยย่านหรพอในเขตเศรษฐกวิจ
3. การเตดิบโตของฐานภาษท
ฐานภาษทเปป็นดนัชนทชวทพื้ นัดประสวิทธวิภาพการบรวิหารจนัดการของผฟูด้บรวิหารเมพอง เมพองททที่มทฐานภาษทแคบและมท
แนวโนด้มจนัดเกต็บไดด้ตสที่าจะถฟูกจนัดเปป็นเมพองททที่ลด้มเหลวในการบรวิหารจนัดการ แตกตย่างจากเมพองททที่มทฐานภาษทททที่กวด้างและมท
แนวโนด้มในการจนัดเกต็บไดด้มากขซพื้นจะเปป็นเมพองททที่ประสบผลสสาเรต็จในการบรวิหารจนัดการ ปปัจจนัยททที่ชวย่ ยขยายฐานภาษท
ประกอบดด้วย 1) การเพวิที่มขซพื้นของประชากร 2) การเตวิบโตทางเศรษฐกวิจ 3) การเพวิที่มขซพื้นของมฟูลคย่าทรนัพยธ์สวิน และ 4)
การบรวิหารจนัดการดด้านภาษท ในการกสาหนด Incentive Bonus นนักผนังเมพองจสาเปป็นจะตด้องประมาณการภาษทททที่ไดด้จาก

การใชด้ทดทที่ วินจสาแนกตามประเภทอยย่างละเอทยด และตด้องคนัดเลพอกใชด้ Incentive Bonus ใหด้มทความเหมาะสมกนับแตย่ละ
ยย่านการใชด้ททที่ดวินจสาแนกตามชย่วงเวลา และตามประเภทกวิจกรรมการใชด้ททที่ดวิน
4. การลดการรตกลสพื้าพมืพื้นททที่สงวนรจักษา
พพนพื้ ททที่สงวนรนักษาไดด้แกย่ พพพื้นททกที่ ารเกษตร และพพพื้นททที่ทางธรรมชาตวิ พพพื้นททที่เหลย่านทพื้นนับเปป็นพพพื้นททที่พวิเศษททที่เมพอง
ตด้องดฟูแลรนักษาอยย่างเขด้มงวด ไมย่ควรอนบุญาตใหด้เนพพื้อเมพองหรพอพพพื้นททพที่ นัฒนาทางเศรษฐกวิจเขด้ามารบุกลสพื้าเปป็นอนันขาด
แนวทางหนซที่งในสงวนรนักษาไดด้แกย่ การใชด้ Incentive Bonus ในการกระตบุด้นการใชด้ทดทที่ วินในพพพื้นททพที่ นัฒนา และใชด้ผล
ตอบแทนชนวิดนทพื้เปป็นขด้อจสากนัดการลงทบุนในททที่ดวินเพพที่อการสงวนรนักษา ดนังเชย่น การตราขด้อกฎหมาย หรพอขด้อกสาหนดททที่มท
บทลงโทษผฟูด้ใชด้ททที่ดวินอบุดมสมบฟูรณธ์ในกวิจกรรมอยย่างอพที่นททที่ไมย่ใชด้การเกษตรหรพอเกทที่ยวเนพที่องกนับการเกษตร การเพวิที่มอนัตรา
ภาษทและขด้อจสากนัดในการขอขยายการบรวิการสาธารณฟูปโภค การงดเวด้นผลประโยชนธ์ดด้านตย่างๆ ททที่เมพองมอบใหด้ผฟูด้
ประกอบการหรพอนนักลงทบุน การเพวิที่มอนัตราภาษทเงวินไดด้บบุคคลธรรมดาหรพอนวิตวิบบุคคล เปป็นตด้น
ผลประโยชนธ์ของ incentive Bonus ดนังภาพททที่ 2-5

ภาพททที่ 2 ประเภทผลตอบแทนและรางวนัลของ Smart Growth

ภาพททที่ 3 แสดงพพพื้นททที่หนาแนย่นตสที่าซซที่งขาดความเขด้มขด้นในการใชด้ททที่ดวินและไมย่มทการใชด้ Incentive Bonus
ททที่มา: บรวิษนัท พวิพวิธภนัณฑธ์เอเชทย จสากนัด ออกแบบโดย คบุณดาวเรพอง มณททอง

ภาพททที่ 4 แสดงพพพื้นททที่หนาแนย่นปานกลาง มทความเขด้มขด้นในการใชด้ททที่ดวินบรวิเวณใจกลางแตย่ยนังไมย่มทการใชด้
Incentive Bonus
ททที่มา: บรวิษนัท พวิพวิธภนัณฑธ์เอเชทย จสากนัด ออกแบบโดย คบุณดาวเรพอง มณททอง

ภาพททที่ 5 แสดงพพพื้นททที่มทความเขด้มขด้นในการใชด้ททที่ดวินบรวิเวณใจกลางและมทการใชด้ Incentive Bonus
ททที่มา: บรวิษนัท พวิพวิธภนัณฑธ์เอเชทย จสากนัด ออกแบบโดย คบุณดาวเรพอง มณททอง
สรตป
จะเหต็นไดด้วย่า Incentive Bonus เปป็นเครพที่องมพอสสาคนัญในการกย่อใหด้เกวิดความหนาแนย่นประชากร เปป็นตนัวกระตบุด้นทาง
เศรษฐกวิจในพพพื้นททที่ทรทที่ นัฐฯ ใหด้การสย่งเสรวิม นอกจากนนัพื้น Incentive Bonus ยนังเปป็นเครพที่องมพอเสรวิมสรด้างความมท
ประสวิทธวิภาพใหด้กนับผนังเมพองรวมและผนังการปรนับปรบุงฟฟฟื้นฟฟูพพพื้นททที่ เปป็นตนัวเสรวิมศนักยภาพในการควบคบุมการใชด้ประโยชนธ์
ททที่ดวินใหด้มทความกระชนับ คบุด้มคย่า ประหยนัด สงวนรนักษาสภาพทางธรรมชาตวิและพพพื้นททกที่ ารเกษตร ดนังนนัพื้น Incentive
Bonus จซงมทความเหมาะสมอยย่างยวิที่งททที่หนย่วยงานและองคธ์กรปกครองสย่วนทด้องถวิที่นจะไดด้นสาไปประยบุกตธ์ใชด้ใหด้เกวิด
ประโยชนธ์ตย่อการพนัฒนาเมพอง ตย่อไป
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