
: ผังเมืองรวมท่ัวประเทศ 

ความรู	เก่ียวกับผังเมือง 
 

 
แผนผังเมือง เป�นแผนผังเมืองท่ีทําข้ึนเพ่ือควบคุมเก่ียวกับการใช ประโยชน"ท่ีดิน โดยประกอบไปด วย การวาง
และจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
 
ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปเพ่ือใช เป�นแนวทาง 
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมือง หรือชนบท ในด านการใช ประโยชน"ในทรัพย"สิน การคมนาคม และการ
ขนส0ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล อม 
 
ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแห0งหรือ 
กิจการท่ีเก่ียวข อง ในเมือง และชนบทเพ่ือประโยชน"แก0การผังเมือง 
 
การแบ�งโซลสีพ้ืนท่ีได	 10 โซนสี ได	แก� 
 

 
  

1. เขตสีเหลือง เป*นท่ีดินประเภทอยู�อาศัยหนาแน�นน	อย 

2. เขตสสี	ม เป*นท่ีดินประเภทอยู�อาศัยหนาแน�นปานกลาง 

3. เขตสีนํ้าตาล เป*นท่ีดินประเภทอยู�อาศัยหนาแน�นมาก 

4. เขตสีแดง เป*นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 

5. เขตสมี�วง เป*นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 

6. เขตสีเม็ดมะปราง เป*นท่ีดินประเภทคลังสินค	า 

7. เขตสีขาวมีกรอบและเส	นทแยงมุมสีเขียว เป*นท่ีดินประเภทอนุรักษ:ชนบทและเกษตร 

8. เขตสีเขียว เป*นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตร 

9. เขตสีนํ้าตาลอ�อน เป*นท่ีดินประเภทอนุรักษ:เพ่ือส�งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย 

10. เขตสีนํ้าเงิน เป*นท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 



ประเภทของผังเมืองรวม แบ�งเป*น 

 
1. ท่ีดินประเภทท่ีอยู�อาศัย แบ�งออกเป*น 3 ระดับ คือ 

1.1 เขตพ้ืนท่ีสีเหลือง กําหนดไว เป�นสีเหลือง ให เป�น ท่ีดินประเภทท่ีอยู0อาศัยหนาแน0นน อย ให ใช 
ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือเป�นท่ีอยู0อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน"เท0านั้น พ้ืนท่ีนี้ส0วนมากจะอยู0
นอกเมืองหรือในชนบท 

1.2 เขตพ้ืนท่ีสีส	ม กําหนดไว เป�นสีส มให เป�นท่ีดินประเภทท่ีอยู0อาศัยหนาแน0นปานกลาง ให ใช ประโยชน"
ท่ีดินเพ่ือเป�นท่ีอยู0อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน"เท0านั้น พ้ืนท่ีนี้จะมีผู อยู0อาศัยมากกว0า
พ้ืนท่ีสีเหลือง 

1.3 เขตพ้ืนท่ีสีน้ําตาล กําหนดไว เป�นสีส มให เป�นท่ีดินประเภทท่ีอยู0อาศัยหนาแน0นมาก ให ใช ประโยชน"
ท่ีดินเพ่ือเป�นท่ีอยู0อาศัย หรือสถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน"เป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช ท่ีดินเพ่ือ
กิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกินร อยละ 10 

 
2. เขตพ้ืนท่ีสีแดง ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม แบ�งออกเป*น 5 ระดับ คือ ท่ีดินประเภท พ.1 – พ.5 
  ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือพาณิชยกรรม การอยู0อาศัย สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกิน ร อย
ละ 10 ของท่ีดินประเภทนี้ในแต0ละบริเวณ และห ามใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ส0วนมากจะอยู0
ในเมืองใหญ0ๆ การใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกิน ร อยละ10 และห ามใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือ
กิจการตามท่ีกําหนด 
 
3. เขตพ้ืนท่ีสีม�วงท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม แบ�งออกเป*น 2 ประเภท คือ เขตพ้ืนท่ีสีม0วงเป�นพ้ืนท่ีใช 
ประโยชน"สําหรับท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค า ท่ีสามารถสร างโรงงานได ในเขตนี้เท0านั้น 

3.1 ท่ีดินประเภท อ.1 กําหนดเป�นเขตอุตสาหกรรม เพ่ือการบริหารและจัดการ สิ่งแวดล อม สําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษน อย 

3.2 ท่ีดินประเภท อ.2 กําหนดเป�นนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ว0าด วยการนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"เพ่ืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกินร อยละสิบ และห ามใช 
ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด 



 
4. เขตพ้ืนท่ีสีเม็ดมะปราง ท่ีดินประเภทคลังสินค	า กําหนดเป*นท่ีประเภท อ.3 ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช 
ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือคลังสินค า อุตสาหกรรมเก่ียวกับการบรรจุสินค า อุตสาหกรรมเก่ียวกับ การประกอบชิ้นส0วน
ต0าง ๆ โดยไม0มีการผลิต และอุตสาหกรรมบริการชุมชน ท่ีไม0ก0อเหตุรําคาญ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการเป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการ อ่ืนให ใช ได ไม0เกินร อยละสิบ และห ามใช 
ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด 
 
5. เขตพ้ืนท่ีสีขาวมีกรอบและเส	นทแยงสีเขียว ท่ีดินประเภทอนุรักษ:ชนบทและเกษตรกรรม 
แบ0งออกเป�น 2 ประเภท คือ 

• ท่ีดินประเภท ก.1 
• ท่ีดินประเภท ก.2 

  ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษ"และรักษาสภาพแวดล อมเป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช 
ประโยชน"ท่ีดิน เพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได  ไม0เกินร อยละห า และร อยละสิบ  และห ามใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการ
ตามท่ีกําหนด 
 
6. เขตพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แบ�งออกเป*น 2 ประเภท คือ 

• ท่ีดินประเภท ก.3 
• ท่ีดินประเภท ก.4 

  ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป�นส0วนใหญ0 สําหรับการใช ประโยชน"ท่ีดิน เพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกิน
ร อยละห า และร อยละสิบ  และห ามใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด 
 
7. เขตพ้ืนท่ีสีน้ําตาลอ�อนท่ีดินประเภทอนุรักษ:และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
แบ0งออกเป�น 2 ประเภท คือ 

• ท่ีดินประเภท ศ.1 
• ทีดินประเภท ศ.2 

  ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือการส0งเสริมเอกลักษณ"ศิลปวัฒนธรรมและสถาป>ตยกรรม 
ท องถ่ิน การท0องเท่ียว พาณิชยกรรม การอยู0อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป�น
ส0วนใหญ0 ใหญ0 สําหรับการใช ประโยชน"ท่ีดิน เพ่ือกิจการอ่ืนให ใช ได ไม0เกินร อยละ  และห ามใช ประโยชน"ท่ีดิน
เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด 
 



 
8. เขตพ้ืนท่ีสีน้ําเงินท่ีดินประเภทหน�วยงานราชการ และสาธารณูปโภค 
  กําหนดให เป�นท่ีดินประเภท ส. ท่ีดินประเภทนี้ ให ใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือสถาบันราชการ การศาสนา 
การศึกษา การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน" การใช ประโยชน"ท่ีดินเพ่ือ
วัตถุประสงค"อ่ืน ให ใช ได เฉพาะท่ีจําเป�น หรือเก่ียวเนื่องกับการใช ประโยชน"ท่ีดินหลัก 
 
แผนผังแสดงท่ีโล�งและข	อกําหนด ท่ีโล�งแบ�งออกเป*น 2 ประเภท คือ 
 
  เขตพ้ืนท่ีสีเขียวอ�อน 
  ท่ีโล0งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม ให ใช ประโยชน"เพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวข อง
กับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม หรือสาธารณประโยชน"เท0านั้น 

 
  สีเขียวอ�อนมีเส	นทแยงสีเขียว 

  ท่ีโล0งพักน้ําเพ่ือการป?องกันน้ําท0วม ให ใช ประโยชน"เพ่ือการป?องกันน้ําท0วมการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวกับ
การป?องกันน้ําท0วม หรือสวนสาธารณะเท0านั้น 
 


