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ค ำน ำ 

โครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา 
สถานการณ์ และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาและเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต 

การด าเนินงานโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับส านัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานครทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่  ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานระดับประเทศด้านการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน  

ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมให้ความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์ในโครงการฯ จนเป็นรายงานฉบับนี้    

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาของโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัย

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมและสอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579  อันจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าด้านที่อยู่อาศัยและส่งเสริมให้ประชาชน 

ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังวิสัยทัศน์ที่สังเคราะห์ได้จากโครงการนี้ คือ “คนในกรุงเทพมหำนคร

มีที่อยู่อำศัยม่ันคง ชุมชนน่ำอยู่ มีคุณภำพชีวิตท่ีดี” 
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 2.1 สถานการณ์ทางประชากรและสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย 5 
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เอกสารอ้างอิง 189 

ภาคผนวก 1 แนวค าถาม  

ภาคผนวก 2 แบบบ้านส าหรับผู้สูงอายุราคาไม่เกิน 300,000 บาท  
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 สารบัญตาราง  
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ตารางที่ 1 ประชากรรายเขตของกรุงเทพมหานคร 10 อันดับแรกและ 10 อันดับท้ายสุด  
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ต าแหน่งของพ้ืนที่ ปี พ.ศ.2563 
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ตารางที่ 9 จ านวนพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเขต  
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กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามการศึกษา 
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ของกรุงเทพมหานคร 
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ.2533-2583 6 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553-2562 เปรียบเทียบข้อมูล 
จากการจดทะเบียนและข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร 
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แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างอายุและเพศของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553-2583 9 
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แผนภูมิที่ 6 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ปี พ.ศ.2562  
และแนวโน้มปี พ.ศ.2563 
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แผนภูมิที่ 7 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ปี พ.ศ.2562 และแนวโน้ม  
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บทที่ 1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ที่หล่อหลอมสมาชิกครอบครัวให้เป็น

หนึ่งเดียว มีความปลอดภัยและมั่นคงในการใช้ชีวิต จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 

พ.ศ.2561 ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินเพียงร้อยละ 47.7 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านเช่า หรือเช่าที่ดิน หรือต้องอาศัยอยู่

กับผู้อ่ืน 

 รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรม

ในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  

การประกอบอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง 

การมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล 

ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) 

เป้าหมายที่ 11 และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) จากการประชุมสหประชาชาติ 

ว่าด้วยที่อยู่อาศัย (UN-Habitat) วาระ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดความ

เหลื่อมล  า ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท และความหลากหลายของการตั งถิ่นฐาน  

ของมนุษย์” เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงได้จัดตั ง

คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) และแต่งตั งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงาน  

การพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ ส ารวจความต้องการ ก าหนด

เป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน

แม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทดังกล่าวได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทย

ทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชน

ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยจ านวน 5.87 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ทั งแผนแม่บทดังกล่าวยังก าหนดให้แต่ละจังหวัดจัดท า

แผนที่อยู่อาศัยขึ น โดยก าหนดให้เป็นแผนแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงด้านที่อยู่

อาศัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชากรแต่ละกลุ่ม 

ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชากรในแต่ละจังหวัด 

 ในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยและฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนในอาณาเขต ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุไว้ว่ ากรุงเทพมหานครมีอ านาจในการ

ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ประกอบกับค าสั่งประธานอนุกรรมการด้านนโยบาย
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และแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยแต่งตั งคณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ระดับกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการส ารวจ จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท าแผนการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ

ภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบในการน ายุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดเป็นแนวทาง 

ในการด าเนินงานให้กับส านักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและ

พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ 

มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของกรุงเทพมหานครบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ จึงต้องจัดท าโครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน

ในกรุงเทพมหานครเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการศึกษา 

วิจัย รวบรวมข้อมูล ปัญหา สถานการณ์ และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มาใช้

เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในพื นที่กรุงเทพมหานครในอนาคต 

รวมทั งเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจน

สามารถบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

และวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรค และผลกระทบจากนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ที่ด าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยในพื นที่

กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษา รวบรวม และจัดท าข้อเสนอแนะ ข้อมูลผู้ด าเนินการด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

ทางเลือกและแนวทางในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาในการจัดท า

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในพื นท่ีกรุงเทพมหานครในอนาคต 

4) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

210 วัน (ตั งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์–24 กันยายน พ.ศ.2563) 
 

1.4 กรอบแนวคิด 

การจัดท าโครงการนี ได้เริ่มจากการเข้าใจสภาพปัญหา สถานการณ์ และความต้องการด้านที่อยู่อาศัย

ของประชาชน โดยใช้การวิจัยทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณนั นได้สังเคราะห์

ข้อมูลจากการส ารวจชุดต่างๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้การวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือสังเคราะห์ และถอดบทเรียน

จากประเทศต่างๆ 5 ประเทศ  ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศอังกฤษ  นอกจากนี ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับส านัก 

ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการระดับ

พื นที่ของกรุงเทพมหานคร ตัวแทนภาคประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั งภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือร่วมกันสังเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านที่อยู่อาศัย ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและ

สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในอนาคต 

นอกจากนี โครงการศึกษาสภาพปัญหาฯ ยังน ายุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่

อาศัย ทั งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และของกรุงเทพมหานครมาประกอบการศึกษา เพ่ือใช้ในการก าหนด

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนในทุกระดับ 

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินการ 
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1.5 วิธีกำรด ำเนินกำร 

โครงการศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวิธีการด าเนินการ ทั งการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดดังนี   

1.5.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจระดับประเทศชุดต่างๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1.5.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ประกอบด้วย 

1) การวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือสังเคราะห์และถอดบทเรียนจากประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ    

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับส านักของกรุงเทพมหานคร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และนโยบายที่เกี่ยวกับความ

ต้องการด้านที่อยู่อาศัย วิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการและ

พัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน รวมทั งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและบทบาทในอนาคตของ

กรุงเทพมหานครในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

3) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Brain Storming) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการระดับพื นที่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั งภาครัฐและเอกชน  และกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนทั ง 50 เขต มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน

ทั งสิ น 566 คน ด าเนินการ 5 ครั ง และในแต่ละครั งได้แบ่งกลุ่มการสนทนาเป็นครั งละ 5 กลุ่ม โดยมีคณะผู้วิจัย

กลุ่มละ 3 คน รวม 15 คนต่อครั ง เพ่ือร่วมกันสังเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนร่วมกัน

ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน   

4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ 

ทิศทางการด าเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร จัดขึ นรวม 2 ครั ง   

โดยครั งที่ 1 จัดขึ นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ

กรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากส านักงานเขต 50 เขต ผู้แทนประชาชนจาก 

50 เขต ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาสังคม  

การประชุมครั งที่ 2 จัดขึ นในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

ของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากส านักงานเขต 50 เขต ผู้แทนประชาชน

จาก 50 เขต ผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาสังคม 

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั ง 2 ครั ง จ านวน 317 คน  
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บทที่ 2 ผลการศึกษาของโครงการ 

2.1 สถานการณ์ทางประชากรและสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย 

 ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ไม่เพียงแต่เป็นที่พ านัก

อาศัยเพ่ือปกป้องร่างกายและทรัพย์สิน แต่ยังใช้ในการกินอยู่ พักผ่อน หรือหลับนอน ที่อยู่อาศัยยังมีส่วนช่วย

สร้างความม่ันคงของครอบครัว ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย   

 การศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาสถานการณ์

ด้านที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  โดยในเชิงปริมาณนั้นใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิเน้น

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการส ารวจที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่มี 

การรวบรวมและจัดท าเป็นรายงานไว้แล้วจากหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ทัง้ภาครัฐและเอกชน  และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน  ตลอดจนการประชุมผู้ปฏิบัติการในส่วนกลางและ

ระดับพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและผู้แทนประชาชนกลุ่มต่างๆ 

 ในส่วนแรกนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือแสดงถึง

สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร ความต้องการ และสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยโดยแบ่งออกเป็น  

8 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.1.1 ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

1) แนวโน้มประชากรของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลแนวโน้มประชากรของประเทศไทยจากส ามะโนประชากรระหว่างปี พ.ศ.2533-2553 แสดงให้

เห็นการเพ่ิมของประชากรไทยในช่วง 20 ปี จากประมาณ 54.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2533 ประชากรไทยเพ่ิมเป็น

ประมาณ 66.0 ล้านคนในปี พ.ศ.2553  แนวโน้มในอนาคตจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรตามข้อสมมติ

ภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลางของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 -

2583 แสดงให้ เห็นถึ งแนวโน้มของประชากรประเทศไทยว่ าจะเ พ่ิม จ านวนขึ้น ในอัตราที่ ช้ าลง  

และจ านวนประชากรของไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มค่อยๆ ลดจ านวนลงหลังจากปี พ.ศ.2573 เป็นต้นไป  

(แผนภูมิที่ 1) 
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แผนภูมิที่ 1  จ านวนประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ.2533-2583 

 
ที่มา:  จ านวนประชากร พ.ศ.2533-2553 จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
        จ านวนประชากร พ.ศ.2563-2583 จากการคาดประมาณประชากร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 จากแผนภูมิที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเดียวกันกับ

ประชากรของประเทศ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลจากการจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลจ านวน

ประชากรกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร และข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรที่ใช้จ านวนประชากร

จากส ามะโนประชากรเป็นประชากรฐาน ซึ่งส ามะโนประชากรเน้นการแจงนับจ านวนประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานครตามที่ปรากฏอยู่จริงไม่ใช่ตามกฎหมาย ดังนั้นจึงอาจจะมีหรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ได้ 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลประชากรจากชุดข้อมูลทั้งสองชุดจะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ที่จดทะเบียนจะน้อยกว่าที่คาดประมาณ สะท้อนถึงประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่และใช้สาธารณูปโภค

สาธารณูปการของกรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ โดยการมีประชากรแฝงนี้มีผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครแก่ประชาชน

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งข้อมูลจากการจดทะเบียนน่าจะให้ภาพจ านวนประชากรที่ต้องการที่อยู่อาศัย

ต่ ากว่าความเป็นจริง  
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แผนภูมิที่ 2  จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553-2562 เปรียบเทียบข้อมูลจากการจด

ทะเบียนและข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร 

 
ที่มา:  ข้อมูลจากการจดทะเบียน ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 

 ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ส าหรับแนวโน้มจ านวนประชากรกรุงเทพมหานครค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับ

ระดับประเทศ กล่าวคือ ระหว่างปี พ.ศ.2533-2553 ประชากรในกรุงเทพมหานครมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากประมาณ 5.8 ล้านคนในปี พ.ศ.2533 เพ่ิมเป็น 8.3 ล้านคนในปี พ.ศ.2553 และเมื่อคาดประมาณ

ประชากรในอนาคต แม้ว่ายังมีการเพ่ิมประชากรอยู่จนถึงปี พ.ศ.2573 แต่ก็เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงจน

เกือบคงที่และกรุงเทพมหานครจะเริ่มมีประชากรลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2573 เป็นต้นไปจนเหลือประชากร

ประมาณ 8.1 ล้านคนในปี พ.ศ.2583 (แผนภูมิที่ 3) 

แผนภูมิที่ 3  จ านวนประชากรของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2533-2583 

 
ที่มา:  จ านวนประชากร พ.ศ.2533-2553 จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

        จ านวนประชากร พ.ศ.2563-2583 จากการคาดประมาณประชากร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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เมื่อพิจารณาแนวโน้มของประชากรประเทศไทยตามกลุ่มอายุ จากแผนภูมิที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึง 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างชัดเจน จ านวนและสัดส่วนประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง (สังเกตได้จากฐานรูปปิรามิดท่ีแคบลงเป็นล าดับ) และประชากรวัยแรงงานเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดจ านวน

และสัดส่วนลงเช่นกัน ในขณะที่ประชากรสูงอายุหรือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยเนื่องจากการสูงอายุทางประชากรมีสาเหตุหลักที่ส าคัญ คือ การลดลงอย่างมาก 

และรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ โดยลดลงกว่าร้อยละ 23 ภายในระยะเวลา 50 ปี  

ส าหรับโครงสร้างประชากรของกรุงเทพมหานครค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับของระดับประเทศ 

(แผนภูมิที่ 5) โดยเฉพาะประเด็นการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครก าลังเข้าสู่สังคม

สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society)1 และภายใน 15 ปีจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด 

(Super Aged Society)2 ซึ่งใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของ

ประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย3 การพัฒนาที่อยู่

อาศัยจึงต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลายรุ่นวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชากรสูงอายุซึ่งไม่ได้ต้องการมีเพียงบ้าน หรือกรรมสิทธิ์ในบ้าน แต่ต้องการบ้านที่มีสภาพที่เอ้ือต่อการใช้

ชีวิตประจ าวันอย่างสะดวกและปลอดภัยด้วย 

  

                                                           
1 สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้น
เกินร้อยละ 20 
2 สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเกิน
ร้อยละ 28 
3 จังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และ
เชียงใหม่ ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4  โครงสร้างอายุและเพศของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553-2583 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2563 

  
 

ปี พ.ศ.2573 

 

ปี พ.ศ.2583 

  
 

ที่มา:  ค านวณจากจ านวนประชากร พ.ศ.2553 จากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
        จ านวนประชากร พ.ศ.2563 2573 2583 จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนภูมิที่ 5  โครงสร้างอายุและเพศของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553-2583 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2563 

  
 

ปี พ.ศ.2573 
 

ปี พ.ศ.2583 

  
 

ที่มา:  ค านวณจากการคาดประมาณประชากร จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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2) จ านวนประชากรและที่อยู่อาศัย 

สถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัย ข้อมูลล่าสุดจากโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ

ครัวเรือน ปี พ.ศ.2563 ของส านักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 68.02 ล้านคน 

โดยกรุงเทพมหานครมีประชากรคิดเป็นร้อยละ 12.97 ของประชากรประเทศไทย หรือมีจ านวนประชากร

ทั้งสิ้นประมาณ 8.82 ล้านคน 

เมื่อพิจารณาถึงจ านวนครัวเรือน4 ข้อมูลชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2563 มีครัวเรือน 

ทั่วประเทศ 21,884,396 ครัวเรือน จ าแนกเป็นครัวเรือนส่วนบุคคลหรือครัวเรือนของบุคคลทั่วไปจ านวน 

21,875,204 ครัวเรือน และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน5 9,192 ครัวเรือน โดยพบว่ากรุงเทพมหานคร

มีครัวเรือนส่วนบุคคล 2,910,299 ครัวเรือน และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงาน 2,113 ครัวเรือน และ

เป็นที่น่าสังเกตว่ากรุงเทพมหานครมีสัดส่วนครัวเรือนส่วนบุคคลต่ าสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ ในขณะที่มี

ครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทคนงานสูงเป็นล าดับสองรองจากภาคกลาง 

ในด้านจ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนพบว่าภาพรวมของทั้งประเทศมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน

โดยเฉลี่ย 3.11 คนต่อครัวเรือน โดยภาคใต้มีจ านวนสมาชิกเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.34 คนต่อครัวเรือน ตามด้วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.31 คนต่อครัวเรือน และกรุงเทพมหานคร 3.03 คนต่อครัวเรือน ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ

เนื่องมาจากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีภาวะเจริญพันธุ์สูงกว่าในภาคอ่ืนของประเทศ   

ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นสาเหตุที่มีครัวเรือนขนาดเฉลี่ยสูงเป็นล าดับสาม แม้ว่าจะมีภาวะเจริญพันธุ์ที่ค่อนข้าง

ต่ ากว่าภาคอ่ืน แต่กลับมีสัดส่วนสมาชิกในครัวเรือนใกล้เคียงกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น่าจะ

เนื่องมาจากพ้ืนที่ส าหรับสร้างที่อยู่อาศัยมีจ ากัดและราคาสูง ครัวเรือนจึงมีสมาชิกหลายคนอยู่ร่วมกันหลายรุ่น

ในบ้านเดียวกันมากกว่าที่จะแยกบ้าน  

การมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นมาตรวัดหนึ่งที่ใช้แสดงถึงความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย จากการ

สังเคราะห์ข้อมูลชุดต่างๆ ของส านักงานสถิติแห่งชาติพบแนวโน้มของการลดลงของสัดส่วนของครัวเรือนที่มี

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (เป็นเจ้าของหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัย) จากร้อยละ 61.1 ในปี พ.ศ.2533 เป็นร้อยละ 55.6 

45.5 และ 44.7 ในปี พ.ศ.2543 2558 และ 2560 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2543 2558 และ 

2560) ในขณะที่ภาพรวมของประเทศในช่วงปี พ.ศ.2560 พบว่ากว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีกรรมสิทธิ์ใน 

                                                           
4 ครัวเรือนตามนิยามของส านักงานสถิติแห่งชาติ หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งอาศัยเป็นประจ าในบ้านหรือสถานที่อยู่
เดียวกัน จัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ฉันญาติ
หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้สถานที่อยู่แห่งหนึ่งหรือในบ้านเลขทีห่นึ่งอาจประกอบด้วยครัวเรือนเดียวหรือหลายครัวเรือนก็ได้ 
5 ครัวเรือนกลุ่มบุคคล หมายถึง ครัวเรือนซึ่งประกอบด้วยบุคคลประเภทเดียวกันมาอยู่ร่วมกันโดยมีกฎหรือระเบียบข้อบังคับ
ระบุไว้ให้มาอยู่รวมกัน มี 2 ประเภท คือ ครัวเรือนประเภทคนงาน คือ คนงานท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณโรงงานหรือสถานที่
ที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาที่พักให้โดยไม่เสียค่าที่พัก และครัวเรือนสถาบัน เช่น พระสงฆ์ นักเรียนประจ า นักโทษ  



12 

ที่อยู่อาศัย  การที่ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยน่าจะสะท้อนถึง 

ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและการขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยและที่ดินมีราคาสูง

มากกว่าพื้นท่ีอ่ืนของประเทศ 

 

3) การกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3.1) การกระจายตัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทยในปี พ.ศ.2562 มีประชากรตามทะเบียนราษฎรจ านวนทั้งสิ้น 66,558,935 คน  

เป็นเพศชาย 32,605,100 คน เป็นเพศหญิง 33,953,835 คน และมีบ้านจ านวน 26,713,936 หลัง เมื่อพิจารณา

จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2562 พบว่ามีจ านวนประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร 5,666,264 คน เป็นเพศชาย 2,669,316 คน เป็นเพศหญิง 2,996,948 คน มีบ้านจ านวน 

3,041,115 หลัง  

เมื่อพิจารณาตามเขตพบว่าเขตที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตสายไหม 

(206,278 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร) เขตคลองสามวา (202,094 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.57 ของประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร) เขตบางแค (193,491 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของประชากร

ทั้งกรุงเทพมหานคร) เขตบางเขน (189,000 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร) และ

เขตบางขุนเทียน (185,824 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร) ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  ประชากรรายเขตของกรุงเทพมหานคร 10 อันดับแรกและ 10 อันดับท้ายสุด ปี พ.ศ.2562 

เขตท่ีมีประชากร 
สูงสุด 10 อันดับ 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนบ้าน 
เขตท่ีมีประชากร 
ต่ าสุด 10 อันดับ 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนบ้าน 

เขตสายไหม 206,278 102,868 เขตสัมพันธวงศ์ 22,463 13,195 

เขตคลองสามวา 202,094 84,728 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 43,485 19,606 

เขตบางแค 193,491 92,959 เขตปทุมวัน 47,085 33,103 

เขตบางเขน 189,000 112,614 เขตพระนคร 47,701 19,155 

เขตบางขุนเทียน 185,824 90,017 เขตบางรัก 48,227 32,347 

เขตประเวศ 180,769 89,608 เขตบางกอกใหญ่ 66,152 31,671 

เขตลาดกระบัง 177,769 96,468 เขตพญาไท 69,382 44,425 

เขตหนองจอก 176,022 65,048 เขตคลองสาน 71,197 39,366 

เขตดอนเมือง 170,021 77,220 เขตราชเทว ี 72,568 52,041 

เขตจตุจักร 156,605 121,352 เขตสาทร 77,773 43,431 

ที่มา:  จ านวนประชากร พ.ศ.2553-2562 จากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
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ส าหรับจ านวนประชากรเฉลี่ยต่อหลังคาเรือนรายเขตสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขตดุสิต  

(2.81 คนต่อหลัง) เขตหนองจอก (2.71 คนต่อหลัง) เขตหนองแขม (2.53 คนต่อหลัง) เขตพระนคร (2.49 คน 

ต่อหลัง) และเขตตลิ่งชัน (2.46 คนต่อหลัง) ตามล าดับ จ านวนประชากรเฉลี่ยต่อหลังคาเรือนใน 5 ล าดับ

ท้ายสุด ได้แก่ เขตคลองเตย (1.35 คนต่อหลัง) เขตจตุจักร (1.29 คนต่อหลัง) เขตบางนา (1.28 คนต่อหลัง)  

เขตวัฒนา (1.11 คนต่อหลัง) และเขตห้วยขวาง (1.03 คนต่อหลัง) 
 

3.2) ความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นประชากร  

ในปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 3,612 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศไทย 

ในขณะที่ประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรมีความหนาแน่นเพียง 129 คนต่อตารางกิโลเมตร ส าหรับความหนาแน่น

ประชากรรายเขตสูงสุด 5 อันดับในปี พ.ศ.2562 ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง 

เขตธนบุรี และเขตคลองสานตามล าดับ โดย 3 อันดับแรกอยู่ในกลุ่มกรุงเทพกลาง และอีก 2 อันดับหลังอยู่ใน

กลุ่มกรุงธนเหนือซึ่งมีพ้ืนที่ที่ติดต่อกัน  
 

4) การย้ายถิ่นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากการส ารวจการย้ายถิ่นภายในประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติในระหว่างปี พ.ศ.2552-

2562 พบว่ากรุงเทพมหานครมีจ านวนผู้ย้ายถิ่นสุทธิเป็นบวกโดยตลอด ซึ่งหมายความว่ากรุงเทพมหานคร 

มีจ านวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามากกว่าจ านวนผู้ย้ายถิ่นออก สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยังคงมีแรงดึงดูด 

กระแสการย้ายถิ่นของประชากรจากทุกภาค  อย่างไรก็ตามปริมาณการย้ายถิ่นสุทธิมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอัตรา 

ที่ลดลง เนื่องจากกระแสการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตปริมณฑลและเมืองข้างเคียงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า

ทุกปีประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2  จ านวนผู้ย้ายถิ่นสุทธิและพ้ืนที่ต้นทางท่ีย้ายเข้ามากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2552-2562 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ย้ายถิ่น

สุทธ ิ

พ้ืนที่ต้นทาง 

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

2552 42,885 14,128 6,543 19,496 2,718 

2554 75,783 22,699 10,705 41,083 1,296 

2555 63,108 16,241 15,061 20,485 11,320 

2556 35,023 10,199 4,508 15,404 4,912 

2557 71,704 24,233 5,477 34,349 7,644 

2558 55,708 13,446 8,594 29,497 4,172 

2559 24,525 10,261 3,548 4,484 6,232 

2560 32,466 11,904 293 18,785 1,485 

2561 35,178 10,217 2,287 18,875 3,799 

2562 16,673 8,103 - 8,570 - 

ที่มา:  การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552-2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

5) การประเมินคุณภาพชีวิตของประชากรตามดัชนีความก้าวหน้าของคน: มิติท่ีอยู่อาศัย 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พัฒนาดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 

Achievement Index: HAI) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาคนเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดต่างๆ ของ

ประเทศไทย โดยประยุกต์มาจากดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index: HDI) [1] ของส านักงาน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยดัชนีความก้าวหน้า

ของคนมีลักษณะเป็นดัชนีรวม (Composite Index) และมีดัชนีด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเป็น 1 ใน 8 

ดัชนีหลัก 

ในภาพรวมของประเทศมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนค่อนข้างคงที่ โดยค่าดัชนีความก้าวหน้า 

การพัฒนาคนในปี พ.ศ.2562 เท่ากับ 0.6219 ใกล้เคียงกับปี พ.ศ.2558 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6220 และเมื่อพิจารณา

ในดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมพบว่ามีค่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 0.8328 ในปี พ.ศ.2558 เป็น 

0.8595 ในปี พ.ศ.2562  

เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 5 จังหวัด

ทีม่ีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด โดยจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด คือ นนทบุรี 

รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต และระยอง ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ.2562 มีค่า ดัชนีเท่ากับ 

0.7013  0.6821  0.6804  0.6775 และ 0.6767 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) สูงที่สุด 5 อันดับ ปี พ.ศ.2562 

ล าดับที ่ จังหวัด ค่าดัชน ี

1 นนทบุรี 0.7013 

2 กรุงเทพมหานคร 0.6821 

3 ปทุมธาน ี 0.6804 

4 ภูเก็ต 0.6775 

5 ระยอง 0.6767 

ที่มา: การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามดัชนี HAI ปี 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

หากพิจารณาในรายละเอียดถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 

อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี และปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวัดจากตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ

ของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละของประชากร  

ที่ประสบอุทกภัย และร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง พบว่าภาพรวมของทั้งประเทศในด้านที่อยู่อาศัย

และสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น เป็นด้านที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนามากที่สุด โดยในปี พ.ศ.2562 

ค่าดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเท่ากับ 0.8595 เพ่ิมขึ้น 0.0267 คะแนนจากปี พ.ศ.2558 

เนื่องจากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง การลดลงของสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้านพลังงาน  อย่างไรก็ตามการมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 75  

ในปี พ.ศ.2558 เหลือเพียงร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.2562 และเป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของกรุงเทพมหานคร  

แม้จะมีการพัฒนาคนในมิติการศึกษา สุขภาพ รายได้ การคมนาคม และการสื่อสาร แต่ด้านที่อยู่อาศัยที่วัดจาก

การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยกลับจัดอยู่ในกลุ่มของจังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดหรืออยู่ในอันดับที่ 73 จาก 77 

จังหวัด (ตารางที่ 4) โดยสัดส่วนของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองลดจากร้อยละ 43.96 ในปี พ.ศ.2558 

เหลือเพียง 41.96 ในปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้น่าจะเนื่องจากที่ดินมีจ ากัด มีราคาสูง และบ้านก็มีราคาสูงเช่นกัน 

ตารางท่ี 4  ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จ าแนกความก้าวหน้าของดัชนี ปี พ.ศ.2562 

จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สดุ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสดุ 

ล าดับที ่ จังหวัด ค่าดัชน ี ล าดับที ่ จังหวัด ค่าดัชน ี

1 อ านาจเจริญ 0.9815 77 ชลบุรี 0.6060 

2 ศรีสะเกษ 0.9810 76 พังงา 0.6918 

3 บึงกาฬ 0.9807 75 สุราษฎร์ธานี 0.6933 

4 บุรีรัมย์ 0.9791 74 สมุทรสาคร 0.6983 

5 ร้อยเอ็ด 0.9764 73 กรุงเทพมหานคร 0.7257 

ที่มา:  การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามดัชนี HAI ปี 2562 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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6) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย: อุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย 

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่าในภาพรวมสถานการณ์

ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคปี พ.ศ.2562 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานมีการ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัด  

ในเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) [2]  ในส่วนของ

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมในปี พ.ศ.2562 อุปสงค์มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี

ภาครัฐมีการออกมาตรการมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ด้านอุปทานปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการได้มี

การปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว โดยเร่งขายอุปทานเก่าให้หมดไปก่อนที่ จะเริ่มลงทุนใน

โครงการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ ภาพรวมในปี พ.ศ.2562 สถานการณ์ตลาด

ที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 เป็นผลมาจากมาตรการ

กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัด ในเขตส่งเสริม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐจึงท าให้มีการปรับตัวเพ่ิมสูงกว่า

ภูมิภาคอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาในด้านอุปสงค์ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนทั้งจ านวน

หน่วยและมูลค่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ แต่อาคารชุด 

มีจ านวนลดลง  ในด้านอุปทานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินมีจ านวนหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561  

ส่วนภาพรวมการออกใบอนุญาตก่อสร้างมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 โดยเป็น 

การเพ่ิมข้ึนของอาคารชุด แต่ประเภทแนวราบมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2562 การออกใบอนุญาต

จัดสรรที่ดินและการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารยังคงมีจ านวนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง  

ตารางท่ี 5  อุปทานด้านที่อยู่อาศัยในการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ปี พ.ศ.2562 

ล าดับ ภาค 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
หน่วย 

สัดส่วน
จ านวนหน่วย 

ที่ดิน
จัดสรร 

บ้าน
เด่ียว 

บ้าน
แฝด 

ทาวน์เฮาส์ 
อาคาร
พาณิชย ์

1 ภาคตะวันออก 186 22,300 54.2% 133 4,175 3,481 14,236 275 
2 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
63 6,239 15.2% 359 3,378 1,051 1,288 163 

3 ภาคเหนือ 69 5,997 14.6% 447 2,910 586 1,816 238 
4 ภาคกลาง 32 3,060 7.4% 113 760 558 1,408 221 
5 ภาคใต ้ 39 2,246 5.5% 137 547 450 954 158 
6 ภาคตะวันตก 27 1,274 3.1% 198 643 208 194 31 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563: 3 
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ตารางท่ี 6  อุปทานด้านที่อยู่อาศัยในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2562 

ล าดับ ภาค แนวราบ อาคารชุด รวม สัดส่วน YoY 
1 ภาคตะวันออก 33,566 8,335 41,901 24.8% 16.0% 
2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 36,140 418 36,558 21.7% -7.0% 
3 ภาคใต ้ 32,623 2,799 35,422 21.0% 3.3% 
4 ภาคเหนือ 29,535 2,248 31,783 18.8% -5.8% 
5 ภาคตะวันตก 15,413 896 16,309 9.7% -2.3% 
6 ภาคกลาง 5,815 1,046 6,861 4.1% -6.1% 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563: 5 

 

ส าหรับแนวโน้มในปี พ.ศ.2563 ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก

ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจโลก

ถดถอยครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงคาดว่า

ภาพรวมอุปสงค์ (การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย) และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย (การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร) จะลดลงจากปี พ.ศ.2562 ทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า  

แผนภูมิที่ 6 จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ปี พ.ศ.2562 และแนวโน้ม  

ปี พ.ศ.2563 

 
ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563: 8 
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แผนภูมิที่ 7  มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ปี พ.ศ.2562 และแนวโน้ม ปี พ.ศ.2563 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563: 8 

 

6.2) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมในปี พ.ศ.2562 

ทั้งปี สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 

เนื่องจากในระหว่างปี รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ให้ความส าคัญกับการควบคุมผลกระทบของอัตราส่วน

การให้สินเชื่อซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่าของที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงให้กับ

ธนาคารพาณิชย์ และได้ทยอยออกมาตรการมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ถึง 3 มาตรการด้วยกัน  ได้แก่  

มาตรการที่ 1 ให้ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 

200,000 บาท   มาตรการที่ 2 ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ านองเหลือร้อยละ 0.01 ส าหรับ

ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท   และมาตรการที่ 3 ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจ านอง

เหลือร้อยละ 0.01 ส าหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทที่ซื้อจากผู้ประกอบการ โดยมาตรการดังกล่าวได้

สร้างผลกระทบเชิงบวก ท าให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 และส่งผล

ให้ยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินถึงแม้จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 แต่ก็เป็นการ

ปรับตัวลดลงที่ดีกว่าการไม่มีมาตรการของรัฐเข้ามาสนับสนุนโดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 640,259 ล้านบาท

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 628,200 ล้านบาท  ส่วนในด้านอุปทานปรับตัวลดลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่

และที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวให้เข้ากับ

ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการชะลอตัว โดยเร่งขายอุปทานเก่าให้หมดไปก่อนที่จะเริ่มลงทุนในโครงการใหม่ [3] 
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ตารางท่ี 7 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ.2562 

ประเภท 
โครงการ หน่วย มูลค่า (ลบ.) 

2561 2652 YoY 2561 2562 YoY 2561 2562 YoY 

บ้านจัดสรร 372 277 -25.5% 60,897 43,217 -29.0% 298,229 230,473 -22.7% 

อาคารชุด 185 135 -27.0% 85,075 55,901 -34.3% 359,535 326,244 -9.3% 

รวม 557 412 -26.0% 145,972 99,118 -32.1% 657,764 556,717 -15.4% 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2563: 3 
 

ในส่วนของอุปทานที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุดใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 มีหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่

ระหว่างการขายทั้งหมด (หรือ Total Supply) รวม 195,763 หน่วย มูลค่า 859,174 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

โครงการบ้านจัดสรร 104,557 หน่วย มูลค่า 487,061 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 91,206 หน่วย มูลค่า 

372,113 ล้านบาท  

ส าหรับหน่วยขายได้ใหม่ (อุปสงค์หรือ Demand) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562  

มีจ านวนทั้งสิ้น 43,614 หน่วย มูลค่า 189,693 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 17,377 หน่วย 

มูลค่า 82,693 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 26,237 หน่วย มูลค่า 106,812 ล้านบาท  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าส าหรับที่อยู่อาศัยประเภทโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 มีหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง 

การขายจ านวนมากกว่าหน่วยที่อยู่อาศัยที่ขายได้ใหม่เป็นจ านวนมาก 

ส าหรับแนวโน้มในปี พ.ศ.2563 คาดว่าทั้งผลจากปัจจัยบวกของอัตราดอกเบี้ยขาลง มาตรการ

กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล การผ่อนปรนอัตราส่วนการให้สินเชื่อซื้อบ้านโดยเทียบกับมูลค่าของที่อยู่

อาศัย (Loan to Value: LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกอบกับปัจจัยลบของการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จะส่งผลให้มีการ

ชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจ านวนหน่วย

และมูลค่าร้อยละ -4.1 และร้อยละ -3.9 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะ

ลดลงร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 ส่วนอุปทานที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะลดลง 

ร้อยละ -0.3  แต่โครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะเพ่ิมร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ผู้ประกอบการ

จะหันมาลงทุนในโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารชุด โดยแนวราบคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.1 

ส่วนห้องชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนพบว่าในเบื้องต้นผลจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับผลจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อก าลังซื้อ
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ที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดการชะลอตัวของอุปสงค์ต่อที่พักที่เป็นอาคารสูง อาคารชุด ในขณะที่อุปสงค์ด้านบ้านเดี่ยว 

บ้านจัดสรรกลับเพ่ิมข้ึน ซึ่งน่าจะมาจากความกังวลของประชาชนเรื่องการเว้นระยะห่างทางกายภาพและสังคม 

(Social and Physical Distancing) ตามแนววิถีใหม่ (New Normal)   

อุปสงค์อุปทานข้างต้นนั้นเป็นภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในระดับประเทศและของกรุงเทพมหานคร

จะเห็นว่าความต้องการยังคงอยู่แต่ผันแปรตามภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค   

ซึ่งประชากรที่เข้าถึงตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ คือ ประชากรที่มีฐานะเศรษฐกิจตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปหรือ

กลุ่มที่ประกอบอาชีพภาคในระบบ (Formal Sector)  ซึ่งสามารถเข้าถึงอุปทานที่ภาคเอกชนจัดเตรียมไว้ได้ 

หรือสามารถมีแหล่งรายได้ประจ าที่จะใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการซื้อหรือเช่าซื้อ  

ที่อยู่อาศัย  แต่กลุ่มประชากรที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ หรือเป็นกลุ่มด้อยโอกาสหรือเปราะบาง หรือ 

กลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น การที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยในตลาดเป็นไปได้ยาก เนื่องจากยากที่จะเข้าถึงบริการ

ด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ประกอบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้สนใจลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย

ในตลาดระดับกลางล่างและตลาดล่างเพราะไม่ใช่ตลาดที่ท าก าไรและมีความเสี่ยงสูง  
 
 

7) ผู้มีรายได้น้อยกับที่อยู่อาศัย 

เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย

และกลุ่มที่เปราะบาง  จากการน าข้อมูลทุติยภูมิมาสังเคราะห์จะพบว่ากรุงเทพมหานครมีลักษณะชุมชนที่มี

ความเหลื่อมล้ าสูงสุด มีทั้งที่รวยที่สุดและจนที่สุดอยู่ในเมืองเดียวกัน  และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีสัดส่วนของ

ชุมชนที่มีผู้ยากจนอยู่อาศัยสูงสุดเมื่อเทียบกับเมืองในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ 

7.1) ประเภทชุมชนในกรุงเทพมหานคร: พัฒนาการและสถานการณ์   พัฒนาการของชุมชน

แออัดสามารถแบ่งได้เป็นช่วงต่างๆ ดังนี้  

ช่วงปี พ.ศ.2500-2519 เป็นช่วงที่มีการเริ่มวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเส้นทางคมนาคมก่อให้เกิด  

การเปลี่ยนอาชีพจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมและมีการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองเพ่ิมขึ้น ที่อยู่อาศัย 

ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอ เกิดชุมชนสลัมและชุมชนบุกรุก ในช่วงนั้นภาครัฐเน้น 

แนวทางการลดชุมชน “สลัม” แหล่งเสื่อมโทรมที่ผิดสุขลักษณะด้วยการรื้อย้าย โดยมีกองเคหะสถานสงเคราะห์ 

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับประเทศในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดูแลจัดหา 

ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงให้กับชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุก 
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ช่วงปี พ.ศ.2520-2529 แนวคิดในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ

การลดความเหลื่อมล้ าท าให้เกิดองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลก าไรที่ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวแทนชุมชน 

ในการเสนอให้รัฐบาลก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกและชุมชนบุกรุกอันเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ า 

ช่วงปี พ.ศ.2530-2540 ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสของทุนนิยม ราคา

ที่ดินสูงขึ้น และเกิดการรื้อย้ายชุมชนแออัดและชุมชนบุกรุกเป็นจ านวนมาก เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการ

พยายามพัฒนาองค์กรที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนด้านการเงิน การออมทรัพย์/สหกรณ์ หรือการให้สินเชื่อ

เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจเพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัย 

ในปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุ่งการแข่งขันภายใต้ตลาดเสรี การพัฒนาด้านโครงข่าย

การคมนาคมขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รถใต้ดิน และการขยายตัวอย่างมากของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ยิ่งท าให้ที่ดินในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่จ ากัดราคายิ่งสูงขึ้น ปัญหาการบุกรุกและการไล่รื้อยังคงเป็นปัญหา

เรื้อรัง ซับซ้อน และทวีความรุนแรงขึ้น  

ตามการประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนดชุมชนเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ได้มีการเผยแพร่จ านวนชุมชนที่จัดตั้ง

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งสิ้น 2,016 ชุมชน โดยแบ่งชุมชนออกเป็น 6 ประเภท6 ได้แก่ เคหะชุมชน 

ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนอาคารสูง และชุมชนแออัด 

จากสถิติข้อมูลชุมชนของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่าจ านวนชุมชน

ในกรุงเทพมหานครค่อนข้างคงท่ี ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยในปี พ.ศ.2550 มีจ านวนชุมชนทั้งหมด 

1,944 ชุมชน และเพ่ิมขึ้นเป็น 2,022 ชุมชนในปี พ.ศ.2563 โดยในปี พ.ศ.2563 ชุมชนประเภทชุมชนแออัดมี

สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.75) ตามมาด้วยชุมชนเมือง (ร้อยละ 22.75) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร (ร้อยละ 20.57) 

ชุมชนชานเมือง (ร้อยละ 17.46) ชุมชนอาคารสูง (ร้อยละ 4.00) และเคหะชุมชน (ร้อยละ 3.46) 

                                                           
6 นิยาม จากระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 
เคหะชุมชน  หมายความว่า ชุมชนที่เคยอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งชุมชนที่การเคหะแห่งชาติยังคง

ดูแลอยู่ แต่ได้ให้ความยินยอมในการจัดตั้งเป็นชุมชนได้ 
ชุมชนชานเมือง  หมายความว่า ชุมชนที่มพีื้นที่ด้านเกษตรกรรม มีบ้านเรือนไม่แออัด  
ชุมชนเมือง  หมายความว่า ชุมชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นแต่ไม่แออัด มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และการคมนาคมสะดวก 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร  หมายความว่า ชุมชนที่มีการจัดสร้างขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินยกเว้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
ชุมชนอาคารสูง  หมายความว่า ชุมชนที่มีสภาพเป็นแฟลต คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ หรืออาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะ

เดียวกัน ยกเว้นแฟลตของการเคหะแห่งชาติที่เป็นนิติบุคคล 
ชุมชนแออัด  หมายความว่า ชุมชนที่มีบ้านเรือนหนาแน่น ประชาชนอยู่อย่างแออัด 
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เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแต่ละประเภทพบว่าชุมชนแออัดมีแนวโน้ม

ลดลงอย่างมากในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-2560 และจากปี พ.ศ.2560-2563 แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ในขณะที่ชุมชนอาคารสูงและชุมชนหมู่บ้านจัดสรรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดีที่ชุมชนอาคารสูงและชุมชน

หมู่บ้านจัดสรรมีจ านวนไม่มาก เป็นเพราะข้อมูลชุดนี้เน้นเฉพาะชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น  ยังมีชุมชนอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นนิติบุคคลจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ จัดตั้งตามระเบียบของ

กรุงเทพมหานคร  ข้อมูลที่ปรากฏนี้จึงมีแนวโน้มที่จะต่ ากว่าความเป็นจริง ดังนั้นการใช้ข้อมูลจึงควรใช้ด้วย

ความระมัดระวัง ทั้งนี้ในอนาคตควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนทุกประเภทและควรรวมชุมชนที่ไม่ได้จัดตั้ง

ตามระเบียบของกรุงเทพมหานครด้วยเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ   

แผนภูมิที่ 8  จ านวนชุมชนในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประเภทชุมชน ปี พ.ศ.2550-2563 

 
ที่มา: สถิติข้อมูลชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  

 

เมื่อพิจารณาจ านวนชุมชนตามกลุ่มเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครของปี พ.ศ.2563 พบว่ากลุ่ม

กรุงเทพตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนชุมชนมากที่สุดมีทั้งหมด 488 ชุมชน รองลงมา คือ กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

(455 ชุมชน) กลุ่มกรุงธนเหนือ (302 ชุมชน) กรุงธนใต้ และกรุงเทพใต้ (290 ชุมชน และ 280 ชุมชน

ตามล าดับ) โดยกรุงเทพกลางมีจ านวนชุมชนน้อยที่สุด คือ 209 ชุมชน ซึ่งหากจ าแนกออกเป็นประเภทชุมชน

ตามกลุ่มเขตพ้ืนที่พบว่าแต่ละกลุ่มเขตพ้ืนที่จะมีประเภทของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยชุมชนชานเมืองส่วนใหญ่
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จะกระจายอยู่ในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมากที่สุดอย่างชัดเจนซึ่งเป็นกลุ่มเขตที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ส าหรับ

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรจะอยู่ในกลุ่มกรุงเทพเหนือมากที่สุด และชุมชนแออัดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือ 

(แผนภูมิที่ 9) 

แผนภูมิที่ 9  จ านวนชุมชน จ าแนกตามประเภทชุมชนและกลุ่มเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2563 

 
ที่มา: ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

 

จากตารางที่ 8 แสดงถึงจ านวนชุมชน จ าแนกตามประเภทชุมชนและเขตทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

โดยพบว่าปี พ.ศ.2563 เขตที่มีจ านวนชุมชนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ เขตหนองจอก มีจ านวน 98 ชุมชน  

เขตดอนเมือง มีจ านวน 95 ชุมชน และเขตคลองสามวา มีจ านวน 85 ชุมชน  เขตที่มีจ านวนชุมชนน้อยที่สุด  

3 อันดับ ได้แก่ เขตบางบอน มีจ านวน 12 ชุมชน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ านวน 14 ชุมชน และเขตบางรัก 

จ านวน 15 ชุมชน หากจ าแนกเป็นประเภทของชุมชนจะพบว่าชุมชนแออัดเป็นประเภทชุมชนที่มีจ านวนมาก

ที่สุด คือ มี 642 ชุมชน โดยเขตบางซื่อเป็นเขตที่มีชุมชนแออัดมากที่สุด มีทั้งหมด 47 ชุมชน ถัดมา คือ  

เขตธนบุรี จ านวน 43 ชุมชน และเขตบางพลัด จ านวน 41 ชุมชน ตามล าดับ ประเภทชุมชนรองลงมา คือ 

ชุมชนเมือง มีทั้งหมด 460 ชุมชน โดยเขตสวนหลวง มีจ านวน 42 ชุมชน เขตจอมทอง จ านวน 34 ชุมชน และ

เขตภาษีเจริญ จ านวน 33 ชุมชน เป็นเขตที่มีจ านวนชุมชนเมืองมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรมี

ทั้งหมด 416 ชุมชน ซึ่งเขตดอนเมืองมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 73 ชุมชน เขตสายไหม จ านวน 47 ชุมชน และ

เขตบางเขน จ านวน 36 ชุมชน โดยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 
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ชุมชนชานเมืองซึ่งมีทั้งหมด 353 ชุมชนในปี พ.ศ.2563 เนื่องด้วยเป็นประเภทชุมชนที่ไม่มี

บ้านเรือนแออัดและยังมีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร จึงมักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก ได้แก่ เขต 

หนองจอก (82 ชุมชน) เขตคลองสามวา (56 ชุมชน) และเขตหนองแขม (43 ชุมชน)   ส าหรับชุมชนอาคารสูงนั้น 

มีทั้งหมด 81 ชุมชน โดยส่วนใหญ่อยู่ที่เขตบางเขน เขตหลักสี่ และเขตพญาไทซึ่งมีจ านวนชุมชนอาคารสูง

เท่ากัน คือ 11 ชุมชน ส่วนล าดับสุดท้าย คือ เคหะชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่เคยอยู่ในความดูแลของการเคหะ

แห่งชาติ รวมทั้งชุมชนที่การเคหะแห่งชาติยังคงดูแลอยู่ แต่ได้ให้ความยินยอมในการจัดตั้งเป็นชุมชนมีทั้งหมด 

70 ชุมชน โดยมี 31 ชุมชนอยู่ในเขตหลักสี่ รองลงมาอยู่ในเขตลาดกระบังและเขตบางขุนเทียน 

ตารางท่ี 8  จ านวนชุมชนประเภทต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามส านักงานเขตและต าแหน่งของพ้ืนที่ 

ปี พ.ศ.2563 

ส านักงานเขต 
เคหะ
ชุมชน 

ชุมชน 
ชานเมือง 

ชุมชนเมือง 
ชุมชน
หมู่บ้าน
จัดสรร 

ชุมชน
อาคารสูง 

ชุมชนแออัด รวม 

รวมท้ังหมด 70 353 460 416 81 642 2,022 
กรุงเทพกลาง        
เขตดินแดง 2 0 8 2 3 8 23 
เขตดุสิต 0 0 26 0 9 9 44 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 0 4 0 0 10 14 
เขตพญาไท 0 0 0 0 11 13 24 
เขตพระนคร 0 0 15 0 0 5 20 
เขตราชเทว ี 0 0 0 0 6 18 24 
เขตวังทองหลาง 0 0 0 3 0 16 19 
เขตสัมพันธวงศ์ 0 0 17 0 0 0 17 
เขตห้วยขวาง 0 0 1 3 1 17 22 
รวม 2 0 71 8 30 96 207 
กรุงเทพตะวันออก        
เขตคลองสามวา 1 56 1 25 0 0 83 
เขตคันนายาว 0 3 5 18 2 14 42 
เขตบางกะป ิ 0 1 11 7 0 8 27 
เขตบึงกุ่ม 0 1 1 20 0 15 37 
เขตประเวศ 0 0 31 7 3 3 44 
เขตมีนบุรี 1 31 7 22 1 1 63 
เขตลาดกระบัง 16 30 15 3 0 1 65 
เขตสะพานสูง 1 21 2 1 0 4 29 
เขตหนองจอก 2 82 1 13 0 0 98 
รวม 21 225 74 116 6 46 488 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ส านักงานเขต 
เคหะ
ชุมชน 

ชุมชน 
ชานเมือง 

ชุมชนเมือง 
ชุมชน
หมู่บ้าน
จัดสรร 

ชุมชน
อาคารสูง 

ชุมชนแออัด รวม 

กรุงเทพใต้        
เขตคลองเตย 4 0 10 1 2 22 39 
เขตบางคอแหลม 0 0 1 0 1 26 28 
เขตบางนา 1 1 19 5 1 8 35 
เขตบางรัก 0 0 11 0 1 3 15 
เขตปทุมวัน 1 0 2 0 2 12 17 
เขตพระโขนง 0 0 3 16 0 25 44 
เขตยานนาวา 0 0 5 0 0 12 17 
เขตวัฒนา 0 0 0 2 0 14 16 
เขตสวนหลวง 0 0 42 1 0 2 45 
เขตสาทร 0 0 10 5 1 8 24 
รวม 6 1 103 30 8 132 280 
กรุงเทพเหนือ        
เขตจตุจักร 0 1 6 7 6 21 41 
เขตดอนเมือง 0 1 5 73 0 16 95 
เขตบางเขน 1 2 20 36 11 7 77 
เขตบางซื่อ 0 0 1 1 1 47 50 
เขตลาดพร้าว 0 3 1 26 2 4 36 
เขตสายไหม 3 6 18 47 0 4 78 
เขตหลักสี่ 31 1 6 13 11 16 78 
รวม 35 14 57 203 31 115 455 
กรุงธนใต้        
เขตทุ่งครุ 0 3 23 0 2 1 29 
เขตบางขุนเทียน 6 17 23 2 0 3 51 
เขตบางแค 0 6 11 8 0 23 48 
เขตบางบอน 0 3 3 4 0 2 12 
เขตภาษีเจริญ 0 2 33 4 0 12 51 
เขตราษฎร์บูรณะ 0 0 0 2 0 25 27 
เขตหนองแขม 0 43 5 21 1 2 72 
รวม 6 74 98 41 3 68 290 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ส านักงานเขต 
เคหะ
ชุมชน 

ชุมชน 
ชานเมือง 

ชุมชนเมือง 
ชุมชน
หมู่บ้าน
จัดสรร 

ชุมชน
อาคารสูง 

ชุมชนแออัด รวม 

กรุงธนเหนือ        
เขตคลองสาน 0 0 5 0 1 30 36 
เขตจอมทอง 0 6 34 4 1 3 48 
เขตตลิ่งชัน 0 27 6 2 0 8 43 
เขตทวีวัฒนา 0 6 0 10 0 0 16 
เขตธนบุรี 0 0 0 0 0 43 43 
เขตบางกอกน้อย 0 0 5 0 1 32 38 
เขตบางกอกใหญ่ 0 0 2 0 0 28 30 
เขตบางพลัด 0 0 5 2 0 41 48 
รวม 0 39 57 18 3 185 302 

ที่มา: ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

 

7.2) สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยมีเพียงการส ารวจชุมชนผู้มีรายได้น้อย 

ในปี พ.ศ.2560 ของการเคหะแห่งชาติ [5] ซึ่งชุมชนผู้มีรายได้น้อยตามนิยามของการส ารวจ คือ ชุมชนที่เป็น

ชุมชนแออัดที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่น ไร้ระเบียบ ช ารุดทรุดโทรม ชุมชนเมืองที่มีสภาพแออัด  เสื่อมโทรม 

ลักษณะการอยู่อาศัยเป็นบ้านและที่ดินของตนเองหรือบ้านตนเองบนที่ดินเช่า ชุมชนชานเมือง ชุมชนที่ขาดการ

จัดระเบียบทางกายภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพบ้านเรือนค่อนข้างทรุดโทรม 

จากการสังเคราะห์รายงานจากการส ารวจชุดดังกล่าวพบว่ามีจ านวนชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดในประเทศ 

1,908 ชุมชน โดยประมาณร้อยละ 44 เป็นชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและส่วนใหญ่ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย

ในกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนแออัด 

ลักษณะการครอบครองที่ดินที่พบเป็นแบบผสม คือ การครอบครองที่ดินมากกว่าหนึ่งประเภท

มากที่สุด รองลงมาเป็นการครอบครองที่ดินในลักษณะของการเช่าที่ ตามด้วยการบุกเบิกหรือเข้ามาอยู่โดย

ไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้จ่ายค่าเช่า 

กรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชนผู้มีรายได้น้อยจะเป็นที่ดินของเอกชนในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 38.8) 

ตามด้วยที่ดินของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 29.6) เป็นที่ดินแบบผสมที่มีเจ้าของมากกว่า 2 รายขึ้นไป  

(ร้อยละ 21.6) เช่น รัฐกับเอกชน รัฐกับที่ดินตนเอง รัฐกับวัด เป็นต้น ตามด้วยที่ดินของวัด/มัสยิด/โบสถ์  

(ร้อยละ 9.1) และมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ที่เป็นที่ดินของตนเอง 
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ส าหรับเจ้าของที่ดินของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือรัฐดูแลนั้น ในกรณี

ของกรุงเทพมหานครเรียงตามสัดส่วนสูงสุดไปต่ าสุดได้ดังนี้ 1) กรมธนารักษ์/ราชพัสดุ 2) อ่ืนๆ เช่น การเคหะ

แห่งชาติ มูลนิธิ การประปา 3) กรุงเทพมหานคร 4) ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 5) กรมชลประทาน/

กรมเจ้าท่า 6) การรถไฟ และ 7) การท่าเรือ 

 

7.3) การบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

การขาดโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นอกจากจะน าไปสู่ชุมชน

แออัดแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการอยู่อาศัย ข้อมูลการบุกรุกที่น าเสนอในส่วนนี้ 

เป็นข้อมูลเฉพาะการบุกรุกในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมโดยส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

ในช่วงปี พ.ศ.2561-2563 โดยที่สาธารณะนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ที่ดินที่ทางราชการได้สงวนไว้ 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  2) คลองสาธารณะ   

3) คลองชลประทานที่ใช้เพ่ือการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นน้ าเพ่ือการชลประทาน การเพาะปลูก  4) ล าราง

สาธารณะหรือทางน้ าเล็กๆ ที่ขุดไว้เพ่ือชักน้ าจากคลองเข้าสู่พ้ืนที่หรือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่  ไม่รวมถึง  

การบุกรุกที่ดินส่วนบุคคลหรือที่เอกชนเป็นเจ้าของ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการบุกรุกที่ดินของรัฐในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครของส านักการโยธาพบว่าจ านวนการบุกรุกระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ.2563 (แผนภูมิที่ 10) พบว่ามีพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกทั้งสิ้น 202 แห่ง โดยส่วนใหญ่

เป็นการบุกรุกพ้ืนที่ทางน้ ามากกว่าพ้ืนที่ทางบก (168 แห่ง เปรียบเทียบกับ 34 แห่ง) หรือการบุกรุกพ้ืนที่ 

ทางน้ าหรือริมน้ า คิดเป็นร้อยละ 83 ของการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะทั้งหมด สาเหตุที่พ้ืนที่สาธารณะทางบก 

มีการบุกรุกน้อยกว่าพ้ืนที่สาธารณะทางน้ า น่าจะเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครมีที่ดินของตนเองค่อนข้างน้อย 

แต่มีพ้ืนที่สาธารณะที่ต้องดูแลในลักษณะที่เป็นที่ริมน้ าหรือทางน้ ามากกว่า  นอกจากนี้หากพิจารณาจ านวน 

ผู้บุกรุกพบว่ามีจ านวนผู้บุกรุกที่สาธารณะลดลงจาก 14,311 ราย ในปี พ.ศ.2561 เหลือ 13,598 ราย  

ในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากได้มีการด าเนินคดีไปบ้างแล้ว  
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แผนภูมิที่ 10 จ านวนพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทที่ถูกบุกรุก ปี พ.ศ.2563 

  
ที่มา: ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563 
 

เมื่อพิจารณาการบุกรุกตามกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร (แผนภูมิที่ 11) พบว่ากลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 

เป็นกลุ่มเขตที่มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะมากที่สุดทั้งหมด 56 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการบุกรุกประเภทคลอง

สาธารณะ (42 แห่ง) และที่เหลือเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ประเภทอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย กลุ่มเขตที่มีการบุกรุกท่ีสาธารณะ

รองลงมา คือ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งมีการบุกรุกในแต่ละประเภทค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยมีการบุกรุก  

ล ารางมากที่สุด (14 แห่ง) ตามด้วยคลองสาธารณะ และคลองชลประทาน (13 แห่งเท่ากัน) และบุกรุกที่ดิน

สาธารณะเพียง 4 แห่ง   

แผนภูมิที่ 11 จ านวนพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทที่สาธารณะและ 

กลุ่มเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2563 

 

ที่มา: ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563 
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จากตารางที่ 9 แสดงถึงจ านวนพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเขต

และตามกลุ่มปฏิบัติงานของส านักงานเขต โดยเขตที่มีการบุกรุกมากที่สุด คือ เขตสวนหลวง มีการบุกรุก 24 แห่ง 

ซึ่งเกือบทั้งหมดของการบุกรุกเป็นการบุกรุกคลองสาธารณะ รองลงมา คือ เขตดินแดงและเขตภาษีเจริญ  

มีจ านวนพ้ืนที่บุกรุกเท่ากัน คือ 13 แห่ง โดยส่วนใหญ่เขตดินแดงจะมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะ (7 แห่ง) 

ในขณะที่เขตภาษีเจริญมีการบุกรุกคลองสาธารณะมากที่สุด (6 แห่ง)  

ตารางท่ี 9 จ านวนพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเขตและตามกลุ่มปฏิบัติงาน

ของส านักงานเขต ปี พ.ศ.2563 

ส านักงานเขต ที่สาธารณะ คลองสาธารณะ คลองชลประทาน ล ารางสาธารณะ รวม 

รวมท้ังหมด 34 103 29 38 204 

กรุงเทพกลาง      

เขตพระนคร 0 2 0 0 2 

เขตดสุิต 0 1 0 0 1 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 0 0 0 0 

เขตสัมพันธวงศ ์ 0 0 0 0 0 

เขตดินแดง 7 3 1 2 13 

เขตห้วยขวาง 0 0 2 1 3 

เขตพญาไท 0 0 0 0 0 

เขตราชเทว ี 0 0 0 0 0 

เขตวังทองหลาง 0 0 1 0 1 

 รวม 7 6 4 3 20 

กรุงเทพตะวันออก      

เขตบางกะป ิ 0 0 1 1 2 

เขตสะพานสูง 1 2 1 0 4 

เขตบึงกุ่ม 0 7 0 0 7 

เขตคันนายาว 1 5 0 0 6 

เขตลาดกระบัง 0 0 1 0 1 

เขตมีนบุร ี 0 4 1 0 5 

เขตหนองจอก 4 0 0 0 4 

เขตคลองสามวา 0 1 1 0 2 

เขตประเวศ 0 2 0 2 4 

 รวม 6 21 5 3 35 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ส านักงานเขต ที่สาธารณะ คลองสาธารณะ คลองชลประทาน ล ารางสาธารณะ รวม 

กรุงเทพใต้      

เขตปทุมวัน 0 1 0 0 1 

เขตบางรัก 0 0 0 0 0 

เขตสาทร 1 2 0 2 5 

เขตบางคอแหลม 1 0 0 1 2 

เขตยานนาวา 1 6 0 0 7 

เขตคลองเตย 0 4 1 0 5 

เขตวัฒนา 0 6 0 1 7 

เขตพระโขนง 0 2 0 1 3 

เขตสวนหลวง 2 19 1 2 24 

เขตบางนา 0 2 0 0 2 

 รวม 5 42 2 7 56 

กรุงเทพเหนือ      

เขตจตุจักร 0 0 3 0 3 

เขตบางซื่อ 2 0 2 2 6 

เขตลาดพร้าว 0 1 0 0 1 

เขตหลักสี ่ 0 2 3 6 11 

เขตดอนเมือง 0 2 2 3 7 

เขตสายไหม 2 0 3 1 6 

เขตบางเขน 0 8 0 2 10 

 รวม 4 13 13 14 44 

กรุงธนใต้      

เขตภาษีเจริญ 4 6 3 0 13 

เขตบางแค 0 0 1 2 3 

เขตหนองแขม 0 0 0 0 0 

เขตบางขุนเทียน 0 1 0 0 1 

เขตบางบอน 0 2 1 0 3 

เขตราษฎร์บูรณะ 0 0 0 0 0 

เขตทุ่งคร ุ 0 0 0 0 0 

 รวม 4 9 5 2 20 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

ส านักงานเขต ที่สาธารณะ คลองสาธารณะ คลองชลประทาน ล ารางสาธารณะ รวม 

กรุงธนเหนือ      

เขตธนบุร ี 1 1 0 0 2 

เขตคลองสาน 1 0 0 0 1 

เขตจอมทอง 2 3 0 4 9 

เขตบางกอกใหญ ่ 1 1 0 1 3 

เขตบางกอกน้อย 0 2 0 3 5 

เขตบางพลัด 2 3 0 0 5 

เขตตลิ่งชัน 1 2 0 0 3 

เขตทวีวัฒนา 0 0 0 1 1 

 รวม 8 12 0 9 29 

ที่มา: ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ณ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563 

 

7.4) ภาวะความยากจน 

ก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ อยู่ในภาวะยากจน 

จ าเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านภาวะความยากจนของประชากรในกรุงเทพมหานครก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) [6] ที่แสดงในแผนภูมิที่ 12 

ชี้ให้เห็นว่าร้อยละของผู้ที่มีภาวะความยากจนในกรุงเทพมหานครได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 24.7  

ในปี พ.ศ.2531 เหลือเพียงร้อยละ 1.4 ในปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (2560) ได้ให้นิยามว่าผู้ที่ยากจน คือ ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพหรือการอุปโภคบริโภคต่ ากว่า 

เส้นความยากจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ส าหรับปี พ.ศ.2560 เส้นความยากจนอยู่ที่ 2,667 บาท

ต่อคนต่อเดือน  
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แผนภูมิที่ 12  การกระจายตัวของคนจน จ าแนกรายพื้นท่ี ปี พ.ศ.2531-2559 

 
ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , 2560. ประมวลผลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 

การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมถึงภาวะความยากจนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 ที่ด าเนินการส ารวจโดยส านักงาน

สถิติแห่งชาติ  การส ารวจชุดดังกล่าวได้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสองขั้น (Stratified Two-

stage Sampling) โดยมีกรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม (77 สตราตัม) และในแต่ละสตราตัม 

(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ท าการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จาก

แต่ละสตราตัมย่อย ในขั้นแรกท าการเลือกเขตแจงนับ (Enumeration Area) ตัวอย่างอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดย

ให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นสัดส่วนกับจ านวนครัวเรือนของเขตแจงนับนั้นๆ และในขั้นที่สอง  

เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อครัวเรือน โดยในเขตเทศบาลเลือก 15 ครัวเรือนตัวอย่าง 

ต่อเขตแจงนับ และนอกเขตเทศบาลเลือก 10 ครัวเรือนตัวอย่างต่อเขตแจงนับ ได้จ านวนครัวเรือนส่วนบุคคล

ตัวอย่างทั้งสิ้น 52,000 ครัวเรือน  ทั้งนี้ในแต่ละครัวเรือนตัวอย่างมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (เช่น เพศ อายุ 

การศึกษา ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน ฯลฯ) ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน 

“กลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานคร” ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีค่าเฉลี่ยรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่อคนต่ ากว่าเกณฑ์ 

เส้นความยากจน พ.ศ.2560 ของกรุงเทพมหานคร ที่ 3,164 บาทต่อคนต่อเดือน  ข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมดเป็น

ข้อมูลที่มีการถ่วงน้ าหนัก (Weight) เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชากรในกรุงเทพมหานคร  โดยค านวณจาก
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สมาชิกในครัวเรือนที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่อคนต่ ากว่าเกณฑ์ 

เส้นความยากจน พ.ศ.2560 ของกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี  พ.ศ.2560 พบว่า

สัดส่วนผู้ที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 1.59 ในกรณีที่มีการถ่วงน้ าหนักข้อมูล

เพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชากรในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดูเหมือนว่ามีสัดส่วนค่อนข้างน้อย  แต่เมื่อคิดเป็น

จ านวนก็นับว่าไม่น้อยเพราะมีจ านวนถึง 120,642 คน  (ตารางที่ 10) 

ตารางท่ี 10  จ านวนและสัดส่วนผู้ที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 

 ข้อมูลที่ไม่ได้ถ่วงน้ าหนกั ข้อมูลทีถ่่วงน้ าหนักแล้ว 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีภาวะยากจน 6,533 98.4 7,470,184 98.4 

มีภาวะยากจน 104 1.6 120,642 1.6 

จ านวนรวม 6,637 100.0 7,590,826 100.0 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 

 

ตารางที่ 11 แสดงการกระจายตัวของผู้ที่มีภาวะยากจนตามกลุ่มอายุในกรุงเทพมหานคร 

เปรียบเทียบกับประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีภาวะยากจนมีแนวโน้มจะกระจุกตัว

อยู่ในประชากรวัยเด็ก (กลุ่มผู้ที่อายุต่ ากว่า 15 ปี) และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในขณะที่ประชากรของ

กรุงเทพมหานครในภาพรวมมีแนวโน้มที่ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 เป็นประชากรในวัยแรงงาน จากข้อมูล

ข้างต้นจึงเป็นประเด็นที่น่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย  เพราะกลุ่มประชากร  

ที่ยากจนส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุซึ่งจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานที่ต่างไปจากวัยอ่ืน  

ตารางท่ี 11 การกระจายร้อยละของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับประชากร 

ในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะยากจน  

(ร้อยละ) 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ) 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 22.1 12.7 

อาย ุ15-59 ปี 47.7 68.2 

อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 30.2 19.1 

รวม 100.0 100.0 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
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เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ (ตารางที่ 12) จะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่มีภาวะยากจนมีแนวโน้มที่จะเป็น 

เพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างชัดเจน 

ตารางท่ี 12  การกระจายร้อยละของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจน เปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร

จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะยากจน  

(ร้อยละ) 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ) 

หญิง 60.5 53.2 

ชาย 39.5 46.8 

รวม 100.0 100.0 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มประชากรที่มีภาวะยากจน เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ประชากรกลุ่มนี้จะมีทุนมนุษย์ทางด้านการศึกษาต่ ากว่า กล่าวคือ กลุ่มที่มีภาวะความยากจน

กว่าร้อยละ 70 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ซึ่งสูงกว่าประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เกือบเท่าตัว)  และมีสัดส่วนที่ได้รับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายน้อยกว่าประชากรในภาพรวมของ

กรุงเทพมหานครกว่า 5 เท่า (ตารางที่ 13) 

ตารางท่ี 13  การกระจายร้อยละของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจน เปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะยากจน  

(ร้อยละ) 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ) 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 73.1 37.2 

มัธยมศึกษาตอนต้น 11.0 14.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 9.5 10.9 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) และสูงกว่า 6.4 37.1 

รวม 100.0 100.0 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 

 

เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการท างานพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม กลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานครจะมีสัดส่วนของผู้ที่ท างานเป็นแม่บ้านหรือไม่ได้ท างาน

เนื่องจากเป็นเด็ก/ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ที่ป่วย/พิการจนไม่สามารถท างานได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด 
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ตารางท่ี 14  การกระจายร้อยละของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจน เปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 

สถานภาพการท างาน 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะยากจน  

(ร้อยละ) 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ) 
นายจ้าง 0 2.1 
ท าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 11.4 10.0 
ช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง 1.4 3.3 
ลูกจ้างรัฐบาล 0.7 3.5 
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 0 1.3 
ลูกจ้างเอกชน 23.4 35.9 
แม่บ้าน/ท างานบ้าน 18.0 9.3 
เรียนหนังสือ 2.6 7.0 
เด็ก/ผู้สูงอายุ 35.1 21.4 
ป่วย/พิการจนไม่สามารถท างานได้ 4.5 1.6 
ก าลังหางานท า 1.8 0.8 
ไม่สมัครใจท างาน 1.1 1.5 
อื่นๆ 0 2.3 
รวม 100 100 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในปี พ.ศ.2560 โดยฝ่ายวิชาการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ [9] พบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประเทศยังคงมาจากกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย โดยคาดการณ์ว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของความต้องการที่อยู่อาศัยปี พ.ศ.2560–2564 มาจาก

กลุ่มผู้มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีก าลังซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกินหน่ว ยละ  

1.5 ล้านบาท ประกอบกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางบางส่วนยังไม่สามารถ

ซื้อที่อยู่อาศัยได้ นอกจากนี้ประชากรรุ่นหนุ่มสาวที่เข้ามาท างานในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและไม่ต้องการ

ที่อยู่อาศัยแบบถาวรก็ยังมีอีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้นที่อยู่อาศัยประเภทเช่าจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ 

ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

นอกจากนี้จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

โดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม [10] ปี พ.ศ.2558  ได้วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน

และความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยพบว่าความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดินในประเทศไทยสูงมาก มีการ  

ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดินกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆ โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน  

ที่มากที่สุด (ในช่วงร้อยละ 20 แรก) มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินต่ าที่สุด (ในช่วง 

ร้อยละ 20 ท้ายสุด) คิดเป็น 325.7 เท่า โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินที่มากที่สุด (สูงสุดร้อยละ 20) มีสัดส่วนพ้ืนที่
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ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินน้อยที่สุด (ต่ าสุดร้อยละ 20)  

มีสัดส่วนพ้ืนที่ถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยประเด็นปัญหาส าคัญอยู่ที่ ระบบกรรมสิทธิ์

ที่ดิน ซึ่งที่ดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพและเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนอันส่งผลต่อการ

สร้างรายได้หรือโอกาสทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในการด ารงชีวิต  ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจึงมีความเชื่อมโยง 

กับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในโอกาสทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ ในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เช่น ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหา

ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างราษฎรกับรัฐและเอกชน ปัญหาประชาชนยังขาดความ รู้ 

ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้ 
 

5) โอกาสในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย: ก าลังซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ท่ีอยู่ในภาวะยากจน 

โอกาสในการครอบครองที่อยู่อาศัยสามารถพิจารณาได้จากก าลังซื้อ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้

พิจารณาก าลังซื้อของผู้ที่อยู่ในภาวะยากจน คือ สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ

เช่าบ้านต่อเดือน  เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนกับประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร   

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจนมีสัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินต่ ากว่ามาก (ร้อยละ 15.8 เทียบกับ

ร้อยละ 48.6)  แต่มีสัดส่วนของผู้ที่เช่า (ร้อยละ 48.1 เทียบกับร้อยละ 29.5) และอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า (ร้อยละ 

18.7 เทียบกับร้อยละ 4.7) สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด  นอกจากนี้ผู้ที่ยากจนยังมีสัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านบน

ที่สาธารณะสูงกว่าประชากรในภาพรวม (ตารางที่ 15) โดยกลุ่มผู้ที่ไม่เสียค่าเช่านี้ส่วนหนึ่งน่าจะอาศัยอยู่กับญาติ 

อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ที่บุกรุก และเป็นไปได้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินสาธารณะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผู้บุกรุก

อีกเช่นกัน 

ตารางท่ี 15  การกระจายร้อยละของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจน เปรียบเทียบกับประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย  

สถานภาพการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะยากจน  

(ร้อยละ) 
ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

(ร้อยละ) 
เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน 15.8 48.6 
เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าท่ีดิน 3.5 8.2 
เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินสาธารณะ 9.5 2.3 
เช่าซ้ือ 0 2.5 
เช่า 48.1 29.5 
ผู้อื่นเสียค่าเช่าให ้ 4.4 4.2 
ให้อยู่เปล่า และอื่นๆ 18.7 4.7 
รวม 100.0 100.0 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
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ตารางที่ 16 แสดงถึงค่าเฉลี่ยของค่าเช่าบ้านต่อเดือนของผู้ที่ยากจนที่สุด (ต่ าสุดร้อยละ 20) และ

ในกรณีที่ไม่เสียค่าเช่าบ้านก็ให้ประเมินเป็นราคาเทียบเคียงหากต้องเช่า พบว่าค่ามัธยฐานหรือค่ากลางอยู่ที่ 

1,500 บาท ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,136 บาท  ซึ่งต่ ากว่าค่าใช้จ่ายของประชากรทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 3 เท่าตัว 

และเป็นที่น่าสังเกตว่าค่าสูงสุดของค่าเช่าต่อเดือนที่ผู้ยากจนเช่าต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดในการเช่าบ้านของ

ประชากรทั่วไปเกือบ 20 เท่า (5,000 บาทเปรียบเทียบกับ 100,000 บาทต่อเดือน) 

ตารางท่ี 16  ค่าเฉลี่ยของค่าเช่าต่อเดือนหรือประเมินค่าเช่าบ้านของกลุ่มผู้ที่มีภาวะยากจน เปรียบเทียบกับ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
กลุ่มผู้ท่ีมภีาวะ

ยากจน 
ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าเช่าต่อเดือน หรือประเมินค่าเช่าบ้าน (บาท) 2,136 6,593 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของค่าเช่า 
ต่อเดือน หรือประเมินค่าเช่าบ้าน (บาท) 

1,261 7,266 

ค่าต่ าสุด (Minimum) ของค่าเชา่ต่อเดือน หรือประเมินค่าเช่าบ้าน 
(บาท) 

1,000 400 

ค่าสูงสุด (Maximum) ของค่าเช่าต่อเดือน หรือประเมินค่าเช่าบ้าน 
(บาท) 

5,000 100,000 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของค่าเช่าต่อเดือน หรือประเมินค่าเช่าบ้าน 

(บาท) 
1,500 5,000 

ที่มา:  ค านวณโดยผู้วิจัย จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีรายได้น้อยมีความสามารถท่ีจะจ่ายค่าเช่าบ้าน

ในราคาที่ต่ า จึงเป็นไปได้ยากที่จะอยู่อาศัยในที่อยู่ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งยากที่จะมีโอกาสในการซื้อหรือ 

มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 

นอกจากนี้การสังเคราะห์ผลการศึกษาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี พ.ศ.2560 ให้ภาพที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้างต้นว่าปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ยากจน ได้แก่  

การมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของ

สถาบันการเงินปกติเนื่องจากมีรายได้และเงินฝากไม่เพียงพอ และอุปทานที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากจนหรือที่อยู่

อาศัยในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ทั้งการซื้อหรือเช่าเพ่ืออาศัยมีจ านวนไม่เพียงพอ 

 

8) การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกรุงเทพมหานครในอนาคต  

การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในกรุงเทพมหานครเป็นการน าแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการฉายภาพอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและพัฒนาที่อยู่อาศัย   
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ตลอดช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามน าแนวคิดเชิงทฤษฎีและวิธีการคาดประมาณต่างๆ 

ที่ได้พัฒนาให้มีความละเอียดและมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการน าตัวแปรที่หลากหลายมาร่วมในการคาดประมาณ

เพ่ือให้ฉายภาพอนาคตได้ดียิ่งขึ้น การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยครั้งล่าสุดของประเทศและของ

กรุงเทพมหานครด าเนินการในปี พ.ศ.2560 โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์ และการเคหะแห่งชาติ [11] โดยได้จัดท าการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัย 2 วิธีด้วยกัน 

วิธีแรกเป็นการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยด้วยแบบจ าลองความต้องการที่อยู่อาศัยเนื่องจาก 

ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (Housing Need Model) เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนความต้องการด้านที่อยู่อาศัย จ าแนก

ตามพ้ืนที่ ซึ่งในการคาดประมาณนี้ได้ใช้ตัวแปรทางประชากรเป็นหลัก ได้แก่ 1) ลักษณะทางประชากร  

เป็นการพิจารณาจากแนวโน้มของการเพ่ิมประชากรในระหว่างปี พ.ศ.2553-2583  โครงสร้างทางอายุของ

ประชากร แนวโน้มการจ้างงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการคาดการณ์อนาคต เกี่ยวกับอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ 

ต าแหน่งงานว่าง รายได้มัธยฐาน และผู้มีงานท า  2) ลักษณะครัวเรือน ซึ่งเป็นตัวแปรที่เชื่อมโยงระหว่าง

ประชากรกับที่อยู่อาศัย เช่น จ านวนและสัดส่วนของครัวเรือน แยกตามความเป็นเจ้าของและการเป็นผู้เช่า 

อายุของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดครัวเรือน องค์ประกอบครัวเรือนที่พิจารณาถึงสถานภาพการสมรสควบคู่ 

ไปด้วย จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ครัวเรือน สัดส่วนของค่าเช่าที่อยู่ที่หักจากรายได้ครัวเรือน และกลุ่ม

ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแบบพิเศษ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีที่อยู่ตามล าพัง และเป็นหัวหน้าครัวเรือน 

เป็นต้น  3) ลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ (Housing Stock) เช่น การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในแต่ละช่วงเวลา 

ประเภทและจ านวนที่อยู่อาศัย เช่น การมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ลักษณะบ้าน เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด  

ตึกอาคารสูง เป็นต้น  4) ตัวชี้วัดด้านความต้องการที่อยู่อาศัย ความแออัด เช่น  ความต้องการแยกจาก

ครอบครัว บ้านว่าง ราคาที่อยู่อาศัย เป็นต้น  ทั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีอิทธิพล

ต่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต 

ผลจากการศึกษา “การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580”  

จากแบบจ าลองแรกแสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครแยกตามระดับรายได้แบบ 

Percentile มีแนวโน้มลดลงจาก 34,222 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2560 เป็น 30,758 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2570 

และลดลงเหลือ 23,030 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2580 (แผนภูมิที่ 13) ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากจ านวนประชากรของ

ประเทศที่มีแนวโน้มลดลงหลังจากปี พ.ศ.2575 อันเป็นผลจากการลดภาวะเจริญพันธุ์จนอยู่ในระดับที่ต่ ามาก   

และเมื่อท าการคาดประมาณในระดับเขตการปกครองพบว่าในปี พ.ศ.2560 เขตจตุจักรมีความต้องการที่อยู่

อาศัยที่จะเกิดขึ้นใหม่สูงที่สุด ซึ่งมีจ านวนความต้องการอยู่ที่ 1,263 ครัวเรือน รองลงมา คือ ความต้องการที่อยู่

อาศัยที่จะเกิดขึ้นใหม่ในท้องถิ่นเขตบางเขน จ านวน 1 ,262 ครัวเรือน ซึ่งน่าจะเนื่องมาจากการที่เขตจตุจักร 

ได้กลายเป็นศูนย์กลางโครงข่ายรถไฟฟ้า 
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แผนภูมิที่ 13 การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครโดยรวม 

 
ที่มา:  การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580: รายงานฉบับสมบูรณ์ ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ ปี 2560 

 

ส าหรับแบบจ าลองที่ 2 ที่มีการน าประเด็นเรื่องความสามารถในภาระผ่อนช าระที่อยู่อาศัยเข้ามา

วิเคราะห์ด้วย โดยน าการกระจายรายได้ของครัวเรือนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับแนวโน้มความต้องการ  

ที่อยู่อาศัย ซึ่งแม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทุกกลุ่มรายได้มีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง ไม่ว่าจะเป็น

กลุ่มรายได้สูงสุด ปานกลาง และกลุ่มรายได้น้อย  โดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในกลุ่มรายได้ร้อยละ 20 สุดท้าย

มีความต้องการที่อยู่อาศัยลดลงจาก 8,085 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2560 เหลือ 5,441 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2580  

ในขณะที่กลุ่มรายได้สูงร้อยละ 20 แรก แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงที่สุด แต่แนวโน้มใน

อนาคตก็ลดลงเช่นกัน จากจ านวนครัวเรือนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย 15,289 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2560 

เหลือ 10,289 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2580  

นอกจากนี้การคาดประมาณข้างต้นยังได้มีการวิเคราะห์ถึงตลาดความต้องการที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงกลุ่ม (Cluster Analysis) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค 

ที่แตกต่างกัน โดยน าตัวแปรความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย 5 ปัจจัย อันได้แก่  1) ปัจจัย

ด้านท าเลและการเข้าถึง  2) ปัจจัยด้านราคา  3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  4) ปัจจัยด้านห้องพัก 
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และ 5) ปัจจัยด้านการตลาดและโปรโมชั่นการขาย  กลุ่มตัวอย่างที่ได้จ าแนกเป็นกลุ่มโดยการวิเคราะห์ 

Clustering Analysis พบว่าสามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี 1 คือ “กลุ่มที่มีความสนใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือที่อยู่อาศัยปานกลาง” 

กลุ่มท่ี 2 คือ “กลุ่มที่มีความสนใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด” 

กลุ่มท่ี 3 คือ “กลุ่มที่มีความสนใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัยน้อยที่สุด” 

ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าเมื่อแบ่งประชากรในกรุงเทพมหานครตามความสนใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกที่อยู่อาศัย 5 ปัจจัย ตลาดความต้องการด้านที่อยู่อาศัยไม่ค่อยมีความแตกต่างกันตามลักษณะ 

ทางประชากร เศรษฐกิจ และความต้องการที่อยู่อาศัย  ประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่มี 

ความสนใจต่อปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นประชากรกลุ่มวัยท างานที่มีอายุ 25-35 ปี รายได้อยู่ระหว่าง 

25,001-40,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ประชากรกลุ่มนี้นิยมอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว สามารถช าระค่าเช่า 

ที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน และมีความพึงพอใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในราคา 1-2 ล้านบาท  

และแนวโน้มในการเลือกที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัย  

ในรูปแบบของบ้านเดี่ยวในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทมากกว่าในรูปแบบอื่นๆ 

 

2.1.2 ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในภาพรวมผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพให้ภาพที่สอดคล้องกับผลจากการวิจัยเชิงปริมาณและให้ข้อมูล

ในเชิงลึกถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

สถานการณ์ที่มีการกล่าวถึง คือ ผู้ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสประสบกับปัญหาการขาดความมั่นคงด้านที่อยู่

อาศัย อุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยของประชากรกลุ่มนี้มีสูงกว่าอุปทานมาก  ท าให้ประชากรกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึง

ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุก  นอกจากนี้ประชาชนแต่ละกลุ่มอาชีพ  

แต่ละวัย แต่ละระดับเศรษฐฐานะต่างมีความต้องการและความสามารถในการเข้าถึงหรือมีโอกาสในการ

ครอบครองที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันด้วย 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: กลุ่มคนจนเมืองที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึง Supply ที่อยู่
อาศัยที่มีอยู่ได้ และความที่เขามีต้นทุนต่่า เขาเองเขาก็คงจะต้องเหมือนกับมันเป็นข้อที่บีบเขา…แต่บางที 

จะว่าไปจริงๆ บางทีก็ไม่ใช่ต้นทุนต่่านะ บางทีก็สูงกว่าด้วยซ ่าไป ผมก็เคยเห็นนะ  คือ มันก็มีคนที่ใช้ 
ความได้เปรียบ เช่น ที่มันเป็นที่บุกรุก ถ้าเราดูจริงๆ คนท่ีอยู่นั นไม่ใช่คนบุกรุกแต่ว่ามีคนบางคนที่ไปลงทุน

ไปท่าบ้านไว้ให้คนเหล่านี มาเช่า แต่ที่บุกรุกเองแล้วอยู่เองก็อาจจะมี แต่ว่าในระยะหลังพบว่ามีลักษณะของ
การที่คนบางคนท่ีไปปลูก รุกล ่าอะไรต่างๆ เหล่านี แล้วก็ให้คนท่ีอาจจะมาจากต่างจังหวัดซึ่งเข้ามาเพื่อที่จะ

ประกอบอาชีพหรือมาหางานท่า แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีต้นทุน ที่จะเข้ามาหาที่อยู่อาศัยที่จะมาเช่าที่ถูก เขาก็
อาจไม่ได้รู้ว่าอันไหนบุกรุกหรือไม่บุกรุก อันนี ผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ของเรื่องที่อยู่อาศัยในเมือง 
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กับอีกส่วนหนึ่ง ก็คือ ในส่วนของที่อยู่อาศัยในเมือง…แต่ว่าสภาพอาจจะเรียกว่า Under Standard 
เพราะก็ยังพบที่ที่เป็นที่เช่าที่เขาอยู่อย่างถูกกฎหมาย หมายถึงว่า มีการเช่าแต่ลักษณะของตัวสภาพของ

ชุมชน สภาพของที่อยู่อาศัยที่ถ้าพูดกันแบบตรงๆ มันค่อนข้าง Under Standard ซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย ความแออัด สุขลักษณะ บางทีส่งผลกระทบในทางสังคม ที่อยู่กันอย่างนั น

บางครั งเราก็จะพบปัญหาว่าเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูกคนในสภาพของ
สังคมที่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมท่าให้เกิดปัญหาในทางสังคมอื่นๆ ตามมา ถึงแม้ที่อยู่อาศัยที่เขาอยู่

อาจจะมีความมั่นคงในระดับนึงแต่ว่ามัน Under Standard ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักๆ ของเมือง
ในการที่จะยกระดับขึ นมาให้มันอยู่ในระดับท่ีดีขึ น 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ถ้าในแง่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีสูง

อย่างต่อเนื่องเลย...เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร แล้วก็ผู้ที่ท่ามาหากิน ใช้แรงงาน ท่าธุรกิจ  
แล้วก็...ส่วนหนึ่งด้วยท่าธุรกิจ เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยก่าเนิดส่วนหนึ่ง แล้วก็เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑลส่วนหน่ึง ก็ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 

คนที่อาจจะจบใหม่ๆ อยากจะมีที่อยู่อาศัย สมัยก่อนอาจจะเก็บเงินไม่กี่ปีก็สามารถมีที่อยู่อาศัยได้ แต่ว่า

ในอนาคตอาจจะยากยิ่งขึ น เพราะว่าที่อยู่อาศัยอาจจะมีราคาที่สูงขึ น...เพราะฉะนั นคนชั นกลาง คนท่ีตั งต้น
ชีวิตใหม่พวกนี ก็จะมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แล้วก็กลุ่มที่เป็น Family ใหญ่ๆ ก็ต้องการแยก Split 

ออกมาเป็น Family ที่เล็กลง ก็ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน เพราะว่าแหล่งงานจะอยู่ในเมือง 
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ชานเมือง เพราะฉะนั นความต้องการของที่อยู่อาศัยที่ใกล้แหล่งงานก็จะมีมากขึ น 

เพราะฉะนั นคนที่เป็นกลุ่มคนชั นกลาง มีรายได้ปานกลางจึงมีความต้องการค่อนข้างสูง แล้วก็กลุ่มคนที่
อาจจะย้ายเข้ามาในปริมณฑลและกรุงเทพฯ แต่ว่าไม่ได้อยู่ถาวรก็อาจจะมีความต้องการเช่นกัน  

ขณะเดียวกันกลุ่มหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ ก็คือ คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ มานานๆ แต่ว่าฐานะยากจนหรือ

ฐานะไม่ค่อยดีที่สมัยก่อนอาจจะอยู่ในสลัมบ้าง อาจจะบุกรุกบ้าง หรืออาจจะอยู่บ้าน วันนี เลยต้องขายบ้าน
...ก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ย้ายไปอยู่ชานเมืองหรือไปเช่า กลุ่มๆ นี เองนับวันก็จะยิ่งจะมีบ้านยากขึ นเรื่อยๆ 

อันนี ก็จะเป็นกลุ่มล่างๆ หน่อยหนึ่ง กลุ่มรายได้น้อยนะครับ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีผู้คนที่มีความหลากหลาย  
มีกลุ่มคนที่เขามีศักยภาพสูง กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก่าลังเติบโตขึ นมา เรื่องของที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยพื นฐาน

อันนึง ซึ่งในภาพโดยรวมเรื่องนี จริงๆ มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการด่าเนินการในทางธุรกิจของเมืองในทาง
เศรษฐกิจของเมืองอยู่ด้วย ก็มีภาคเอกชนที่เขาก็เข้ามามีบทบาทในการจัดการเพื่อรองรับคนกลุ่มหนึ่งที่มี 

ขีดความสามารถ เพราะฉะนั นผมคิดว่าเมืองเองก็คงต้องวางบทบาทในการที่จะให้การสนับสนุนหรือว่าเข้าไป
ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่ีอยู่อาศัยในลักษณะที่อาจจะมีความแตกต่างกัน อย่างเช่น ในกลุ่มที่เราคิดว่าเขา

มีศักยภาพเขาก็มีขีดความสามารถ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง...ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นปัญหาส่าหรับเขา...
แต่ว่าถ้าโฟกัสเข้ามาที่เรื่องของกลุ่มผู้คนในลักษณะที่อาจจะมีปัญหาที่อยู่อาศัย ผมคิดว่าเรื่องนี มันก็อาจจะ

ให้น ่าหนัก อย่างเช่น กลุ่มที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในลักษณะที่เขาถูกเรียกว่าเป็นผู้บุกรุก ก็คือ  



42 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื นที่ที่เป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผมคิดว่าในส่วนนี เป็นเรื่องที่เป็นปัญหา อาจจะ
ต้องเข้าไปจัด Priority ถือว่าเป็นปัญหาในล่าดับแรกๆ ท่ีควรได้รับการจัดการ 

 

ในส่วนของผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเห็นพ้องต้องกันว่านับวันประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือ 

ด้อยโอกาสจะมีที่อยู่อาศัยในใจกลางเมืองได้ยากยิ่งขึ้น  การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

รวมทั้งการก าหนดโซนตามผังเมือง  ท าให้ราคาที่ดินใจกลางเมืองสูงมาก กลายเป็น “ท าเลทอง” เจ้าของที่ดิน

ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเปลี่ยนแปลงประโยชน์ของที่ดินตนเอง จากแต่เดิมที่ให้ผู้มีรายได้น้อยเช่าหรือยอมให้อยู่

อาศัยกลายเป็นการขายที่ดินให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีรายได้น้อยจึงถูกรื้อย้าย บางส่วนจากที่

เคยเป็นผู้เช่ากลับกลายเป็นผู้บุกรุกเพราะไม่ยอมย้ายออก และปัญหา “การแย่งชิงพ้ืนที่ใช้สอย” มีแนวโน้มจะ

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาอาคารสูงในใจกลางเมือง  นอกจากนี้การที่ภาครัฐ

ต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบการระบายน้ า เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมและมลภาวะทางน้ าของ

กรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ต้องมีการรื้อย้ายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยในชุมชนริมคูคลองหรือล าราง

สาธารณะเพ่ือท าเข่ือน   

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ระดับราคาที่อยู่อาศัยมันไม่สามารถจับต้องได้ คือ  มันสูงเกินไปกว่า

ความสามารถในการเอื อมถึง แล้วมันไปบวกกับค่าใช้จ่ายกับค่าภาษีที่แพงขึ นอีก มันท่าให้โอกาสที่จะมีที่อยู่
อาศัยในท่ีของ Affordable Housing ในพื นที่ใจกลางเมืองก็จะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี  ถ้าในแง่ของผม คือ

ว่า สวนทางกับ Smart Growth 
 

ตัวแทนประชาชน: ...เป็นชุมชนแออัด ส่วนใหญ่แล้วท่ีดินเช่าค่ะ ตอนนี โดนคอนโดมากว้านซื อ ก็ผลกระทบ 
ก็คือ โดนไล่ไปหลายหลังมากแล้ว ที่โดนไล่เลย คือ ชุมชนหลังวัดโดนไล่ทั งชุมชนเลยค่ะ ซึ่งเป็นชุมชน

ใกล้เคียงติดกับหนูค่ะ ตอนนี ปัญหาก็เหมือนๆ กัน  ก็คือ คอนโดก่าลังจะมากั น แล้วก็เราอยู่ใกล้เคียงกันเรา
ติดกันเลยที่ส่วนที่ยังไม่ได้รื อ แต่ส่วนที่รื อไปเขาขายกันไปแล้ว ตอนนี ส่วนของหนู ปัญหา ก็คือ ของเราไม่รู้

จะโดนไล่เมื่อไหร่ 
 

ผู้บริหารระดับเขต: ...เป็นที่ดินท่าเลทองมีชุมชนในพื นที่เขตที่จัดตั งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในเขต 
44 แห่งด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเช่าที่ อย่างที่เรียนให้ทราบ เป็นท่ีท่าเลทอง ในขณะนี สถานการณ์เรื่อง 

ที่อยู่อาศัย ความไม่มั่นคงในท่ีอยู่อาศัยมีค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเรื่องของการสร้างที่อยู่ใหม่เป็นลักษณะของ
คอนโด แล้วเจ้าของที่ต้องการที่จะขายที่  ดังนั นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ก็คือ ผู้ที่เช่าที ่
 

ผู้บริหารระดับเขต: มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีคอนโด ความเจริญเติบโตของเมือง ใช้พื นที่ใช้สอยใน
การก่อสร้าง…เจ้าของที่เช่าอาศัย ขายที่ดิน ทนราคาไม่ไหว ส่งผลต่อประชาชนท่ีเช่าที่ดินอาศัยเดือดร้อน…

ต้องย้ายออก 
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ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ...ผมมีโอกาสท่าเรื่องผังเมืองอยู่พักหนึ่ง ผมก็ได้ท่างานประชุมกับ กทม. เรื่อง
ผังเมือง การก่าหนดโซนที่อยู่อาศัยพวกนี  แต่ว่าในผังเมืองมันก็ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้มีรายได้น้อยจะอยู่

ตรงไหนของเมืองได้ เพราะว่าใน Land Use Zoning เขาบอกแค่สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีน ่าตาล ที่อยู่อาศัย
ผู้มีรายได้น้อยอยู่ตรงไหน มันระบุไม่ได้... 

 
ผู้บริหารระดับเขต: มีปัญหาการแย่งชิงพื นที่ใช้สอยในชุมชนเมือง กทม. จะท่าได้หรือไม่ขึ นอยู่กับเจ้าของ

พื นที่ เมื่อเวลาผ่านไปนโยบายเปลี่ยน…เคยท่าให้เกิดเป็นบ้าน ปี 38 ขอจดทะเบียนตามระเบียบ กทม. 
ตอนนี นโยบายให้ไล่รื อริมคลอง เคยมีนโยบายมนุษยธรรม บ้ านบุกรุกออกเลขที่บ้านช่ัวคราว ตอนนี 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติยาก เพราะกฎหมาย นโยบายเปลี่ยน จะช่วยหรือจะไล่ 
 

การบุกรุกเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งการบุกรุกนี้มีทั้งที่ผู้บุกรุกไม่ได้ตั้งใจ

หรือไม่ทราบ เห็นเป็นที่ว่างแต่เดิมเลยมาอาศัยปลูกบ้านอยู่หรือเห็นคนอ่ืนๆ มาปลูกบ้านอยู่กันตนก็ปลูกตาม  

บางส่วนของผู้บุกรุกเคยเป็นผู้เช่าที่จากเจ้าของที่แต่ภายหลังเจ้าของที่ต้องการขายหรือต้องการปรับเปลี่ยนการ

ใช้ประโยชน์ เช่น สร้างเขื่อน สร้างทางระบายน้ า เลยมีการขอให้รื้อย้ายหรือไล่รื้อ  บางกรณีผู้บุกรุกทราบว่า

เป็นที่สาธารณะที่มีเจ้าของ แต่ยังคงตั้งใจบุกรุกหรือแสวงหาประโยชน์จากพ้ืนที่บุกรุกด้วยการสร้างบ้านหรือ

แบ่งห้องให้เช่า 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ทีนี ชุมชนบุกรุก จริงๆ แล้วมัน ผมอยากจะให้มองแยกลงไปว่าการบุกรุกของ

ชุมชน จริงๆ มันจะมีหนึ่งลักษณะของชุมชนที่มันมีตั งแต่เดิมเลย หมายถึงว่า อยู่มาตั งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ รุ่นปู่ 
รุ่นย่า รุ่นตา รุ่นยาย ซึ่งคนกลุ่มนี เดิมๆ จะเป็นคนพื นท่ีดั งเดิม แต่ต่อมาด้วยผังเมืองบ้าง ด้วยนโยบายของ

รัฐบาลบ้าง ซึ่งเขาเวนคืนที่ดินบ้างอะไรบ้าง ในลักษณะนี ท่าให้คนกลุ่มนี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ขยายมาจาก
ดั งเดิม ไม่มีที่อยู่อาศัยนะ...เขาก็อาจเขยิบเข้ามารวมตัวกันอยู่กลุ่มหนึ่งในลักษณะนี  แต่ว่าคนกลุ่มนี อยู่กัน
มานาน บางที่อยู่กันมาเป็นร้อยปีก็มี...อีกประเภทหน่ึง คือ ชุมชนที่ต่างคนต่างมาคนละทิศละทางมารวมกัน 

พอที่ว่างก็มาปลูกกัน เอาสังกะสีแปะบ้าง...ปลูกอยู่กันในลักษณะนั นนานๆ เข้าก็เลยกลายเป็นชุมชน ซึ่งคน
พวกนี  คนกลุ่มนี เดิมๆ แล้วก็บางทีจะมีรากฐานมา ไม่ได้ว่านะครับ ปกติเขาก็มาจากต่างจังหวัดก็มี แต่พอ

เขามาอาศัยท่างานอยู่ในนี นะ ก็มาปลูก มาเป็นที่พักอาศัยอยู่ตรงนี นะ...แต่ว่าประเภทที่สองที่เขามาปลูกอยู่ 
มาแปะอยู่ กลุ่มนี มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการควบคุมดูแลให้เข้าถึงให้ชัดเจน มันมีแนวโน้มที่จะขยับขยาย

ออกไปเรื่อยไป 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ...เนื อที่ที่กว้างก็จะมีคนที่พักอาศัยบุกรุกหรือยากไร้ที่เคยอยู่ตามที่
ว่างเปล่าค่อนข้างพอสมควรเลย...อีกส่วนหนึ่งที่มาจากการบุกรุก ก็คือ พวกคนงานนะครับที่มาก่อสร้าง 

ที่จากต่างจังหวัดมา พอก่อสร้างเสร็จก็มาปลูกแคมป์ช่ัวคราว แล้วก็พอเสร็จแล้วพองานหมดแคมป์ก็ไม่ได้
รื อไป ในส่วนที่ไม่ได้รื อไปก็อยู่เองบ้างหรือแคมป์ปล่อยว่างแล้วก็มีคนเร่ร่อนเข้ามาอยู่ ก็เลยกลายเป็นจุดที่

การบุกรุกที่สาธารณะ โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปส่ารวจข้อมูล พอส่ารวจข้อมูลเสร็จ เราก็ค่อยมาเอาเข้า
กระบวนการการแก้ไขปัญหา อันไหนที่เราพูดคุยแล้ว เขามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ตรงนี มาอยู่ช่ัวคราว 

เขาก็รื อถอนกันไป  
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ส าหรับกลุ่มพ้ืนที่ชานเมือง แม้ว่าจะยังมีพ้ืนที่และไม่ค่อยมีปัญหาชุมชนแออัด แต่ผลจากการปรับ 

ผังเมืองและการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมรวมถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าน าไปสู่การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์

ประเภทบ้านจัดสรร ท าให้ชุมชนซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นกึ่งเมืองกึ่งเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ใช้ในการท าการเกษตร

ลดลงเป็นล าดับ ส่วนหนึ่งเกษตรกรในชานเมืองกลายเป็นผู้เช่าที่หรือบางส่วนก็สูญเสียที่ดิน ส่วนผู้ที่เคยเข้าไป

ตั้งรกรากอยู่เดิมในลักษณะการบุกรุกก็ถูกไล่รื้อ ส่วนผู้ที่เคยเช่าที่ก็ถูกเจ้าของที่เลิกให้เช่าและให้รื้อย้ายเช่นกัน  

แม้ว่าจะมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่แต่ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่อยู่มาแต่เดิมในพ้ืนที่ก็ไม่มีก าลังที่จะซื้อ 

ผู้บริหารระดับเขต: ภาพรวมเกษตรกร (ในชานเมือง กทม.) ถ้าเป็นที่ตนเองไม่มีปัญหา แต่ 80% เป็นพื นที่เช่า 

ซึ่งเช่ามาตั งแต่ปู่ย่าตาทวด 70-80 ปี ที่ราคาแพง พัฒนาเมืองรวดเร็ว เจ้าของที่อยากขาย เกษตรกรเวลา
เจ้าของที่จะขอที่คืนก็จะมีกรณีพิพาท 

 
ตัวแทนประชาชน: ...แต่ก่อนยังไม่มีสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียมหรือรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาในที่ 

พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่การเกษตร ท่าสวนท่าเกษตรอยู่แบบดั งเดิมมาตลอด แต่เมื่อปัญหาการคมนาคม
ความเจริญเข้ามาปุ๊บ นายทุนเข้ามากว้านซื อท่ีดินในบริเวณพื นท่ีสวนท่ีเกษตรกรรมไปหมดในพื นที่ ท่าให้ใน

พื นที่ไม่มีแหล่งพื นที่เกษตรกรรม และเรื่องของโอโซน พื นที่สีเขียวในพื นท่ีมันหายไป และไม่จัดระบบผังเมือง
หรือท่ีอยู่อาศัยให้ในเมืองเลย เพราะนายทุนบุกรุกเข้าไปซื อท่ีเกษตรกรให้ราคาที่สูงพอสมควร ท่าให้พี่น้อง

เกษตรกรจ่าเป็นต้องขายไป ถ้าไม่ขายไปก็มีปัญหาเรื่องของเข้าออก การปิดล้อม นายทุนฉลาดมากจะซื อที่
บริเวณด้านข้างล้อมรอบ แต่ปิดเหลือแต่ตัวช่องเปิดทางไว้นิดเดียว เพราะฉะนั นเป็นการที่บีบเพื่อจะซื อท่ีดิน

ว่างเปล่าของพี่น้องประชาชนท่ีมีปัญหาอยู่ในกรอบ 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็นมีการกล่าวถึงสาเหตุส าคัญที่เป็นรากฐาน

ของปัญหาด้านที่อยู่อาศัย คือ การที่กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่เป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศ เป็นทั้ง

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ประกอบกับ 

ทิศทางการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวและรวมศูนย์ 

การพัฒนาในทุกมิติอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน ศูนย์กลางด้านการศึกษา 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีประชากรย้ายถิ่นมาจากพ้ืนที่

หรือภูมิภาคอ่ืนของประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีประชากรเข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก

ทั้งทีข่ึ้นทะเบียนและเป็นประชากรแฝง การที่มีประชากรจ านวนมากจากหลากหลายภูมิหลังที่กระจุกตัวอยู่กัน

อย่างหนาแน่นในเมืองมหานครน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมิติด้านที่อยู่อาศัย  

ทั้งในด้านโอกาสการเข้าถึงและการครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยและการมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสและเปราะบาง  และตามมาด้วยปัญหาชุมชนแออัดเสื่อมโทรม  

การรุกล้ าที่ดินหรือพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย   
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ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ความต้องการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพฯ จริงๆ น่าจะเป็นคนที่เป็น
รายได้น้อยเยอะ เพราะว่าอย่างที่ทราบ คือ กรุงเทพฯ เราเป็นเมืองหลวงด้วย เพราะฉะนั นประชากรที่มาจาก

ต่างจังหวัด ประชากรแฝง หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่อพยพเข้ามาท่ามาหากินเพื่อสิ่งที่ดีกว่า มันจะเยอะมากๆ 
และก็หลีกหนีไม่ได้...ไม่สามารถท่ีจะไปซื อบ้านท่ีอยู่อาศัยของตัวเองได้ ก็ต้องไปเช่าบ้าน หรือว่าในสมัยก่อน

ก็ไปบุกรุกเยอะ จนเป็นที่มาของปัญหาที่มันต่อเนื่องมา ซึ่งจะเล็งเห็นว่าในหลายเขตก็จะมีชุมชนที่เป็นทั งบุกรุก 
ทั งเช่า ที่มันดูไม่ถูกหลักสุขอนามัยในการอยู่ เป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร...ผมว่าคนยากจนใน

กรุงเทพฯ น่าสงสารกว่าต่างจังหวัด เพราะว่าในต่างจังหวัด บางทีได้เงินเท่ากันแต่ว่าสามารถอยู่ได้นานได้
ดีกว่า แต่คนกรุงเทพฯ ด้วยค่าครองชีพที่มันสูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะ เพราะฉะนั นรายได้ที่ได้เท่ากัน อาจ

ท่าให้ไม่สามารถหลงเหลือท่ีจะท่าในปัจจัยสี่ให้ครบได้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ซึ่งในการก่อสร้างหรือว่าต้นทุน
วัสดุก่อสร้างก็เพิ่มขึ นทุกปีๆ เพราะฉะนั นมันคงต้องเข้าไปช่วยในส่วนนี นะครับ...รัฐควรจะต้องเข้าไปช่วย 

เพราะถ้ารัฐไม่ช่วยหรือเราปล่อยให้เขาสร้างกันเองแบบตามมีตามเกิด ผมว่ามันก็จะเกิดความไม่เรียบร้อย 
แล้วก็โอกาสที่จะสร้างในที่ๆ เป็นที่สาธารณะและเป็นท่ีรุกล ่ามันก็จะเยอะ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: …ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นปัญหาหลัก นอกจากปัญหารายได้น้อย 

ปัญหาหลักๆ มันก็ตามมาเยอะเลย ปัญหาเรื่องของความมั่นคง เรื่องที่อยู่อาศัย ประชาชนส่วนท่ีมาส่วนมาก
ก็เหมือนกับเป็นประชากรอีกระดับหนึ่ง คือ เขามาหางานท่า มาหาแหล่งงาน มาหาแหล่งเรียน  

มาหาโอกาส คือ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดกรุงเทพฯ หรือประเทศไทยมันเจริญทุกเมือง ทุกอย่างไม่ได้
ศูนย์รวม ทุกคนก็คงไม่มากระจุกตัวที่กรุงเทพฯ แล้วปัญหาที่อยู่อาศัยมันก็ผู้ที่ตามมาก็มีปัญหาการบุกรุก 

ปัญหาคนแย่งกันบุกรุกที่อยู่อาศัย ที่ไหนว่างสร้างที่อยู่อาศัยเลย ปัญหาการบุกรุก ปัญหาการเข้ามาใช้พื นที่ผิดๆ 
แล้วก็เป็นประชากรแฝง รูปแบบมันก็จะเป็นสลัม Area เกิดขึ นในพื นท่ีกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณหลาย
สิบปีท่ีแล้วด้วยซ ่าไป อย่างสลัมบางแห่งมีอายุมากกว่า 70 ปี… 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ปัญหาส าคัญ ก็คือ เร่ืองปัญหาความเหลื่อมล  า เพราะว่า Gap  

มันห่างมาก อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบุคคล สมมติว่าเราพูดถึง Needs…ที่ส่าคัญที่สุด ก็คือ ปัจจัยสี่…อย่าง
น้อยเมืองต้องดูแลปัจจัยสี่ของความเป็นเมือง ของคนในเมืองให้ดี แล้วก็สามารถเท่าเทียม เท่าเทียมนี่

หมายความว่าให้เขามี ไม่จ่าเป็นต้องมีเหมือนกัน ดีเลิศประเสริฐศรี แต่ว่าอย่างน้อยต้องให้เขามี ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ต้องให้เขาสามารถเข้าถึงได้...เมืองก็ควรจะดูอย่างน้อย ก็คือ  

ผู้ที่เปราะบางหรือผู้ที่ด้อยโอกาส คือ อย่างพวกคนพิการ คนสูงอายุ พวกที่เร่ร่อนนะ พวกไร้ที่พึ่งต่างๆ 
นอกจากนั น ก็คือ จะมีพวกท่ีด้อยโอกาสทางสังคม อย่างเช่น พวกที่รุกล ่า รุกล ่าที่อยู่อาศัย  
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จากการวิจัยเชิงคุณภาพยังให้ผลการศึกษาที่น่าสนใจว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ า ความไม่มั่นคง 

ความไม่เพียงพอของที่อยู่อาศัยที่จะรองรับประชากรที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจหรือประชากรกลุ่มเปราะบาง 

จะได้รับการกล่าวถึงจากทุกภาคส่วน แต่มุมมองถึงสถานการณ์และสาเหตุของปัญหาของแต่ละภาคส่วน

แตกต่างกัน สะท้อนถึงแนวคิดและทัศนคติที่แตกต่าง และมีโอกาสไม่มากที่จะภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้จะได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยกันหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในมุมมองของประชาชน ประชาชนมองว่ารัฐและกรุงเทพมหานครไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะแก้ปัญหา

ด้านที่อยู่อาศัยหรือนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือ

ขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับพื้นที่  การท างานขาดการบูรณาการ ต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงานกว่า

จะได้รับการดูแลพัฒนาที่อยู่อาศัย  ที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบายหรือโครงการต่างๆ นั้นประชาชนมีโอกาส

ที่จะมีส่วนร่วมน้อย “ยิ่งพัฒนาเมืองยิ่งท าให้คนจนแทบไม่มีที่ยืนในใจกลางเมือง” และเป็นที่น่าสังเกตว่า 

ส่วนหนึ่งของประชาชนกลุ่มที่อาศัยในชุมชนแออัดหรือชุมชนรุกล้ าที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน 

มองว่ากลุ่มตนแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แต่ได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้ งแต่เป็นที่รกร้างไม่มีใครสนใจ จนมา “บุกเบิก”  

ท าให้มีชุมชนเกิดข้ึนและท าให้ที่ดินมีการพัฒนาเป็นล าดับ แต่กลับกลายเป็นว่ากลุ่มตนจะต้องถูกเลิกให้เช่าหรือ

ถูกเวนคืนต้องรื้อย้าย ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มองว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงในชีวิตเพราะอยู่ในพ้ืนที่เดิม

มานาน การให้ย้ายออกจะท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป พื้นที่เดิมเป็นแหล่งการประกอบอาชีพหรือใกล้สถานที่ท างาน 

ใกล้สถานศึกษาของบุตรหลาน อยู่ใจกลางเมืองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง การหา

ซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคท าได้สะดวก ทั้งมีความผูกพันกับพ้ืนที่และมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้น

ในชุมชน 

มุมมองของประชาชนกลุ่มนี้ คือ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน 

เพราะทางเลือกท่ีเสนอให้ เช่น การให้ขึ้นไปอยู่ในอาคารสูง ต่างจากวิถีการด าเนินชีวิตที่เคยเป็นมา เพราะการ

ประกอบอาชีพแต่เดิมท าหน้าบ้านหรือในบ้านบนพ้ืนที่ราบได้  การขึ้นตึกสูงนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายจาก 

ค่าเช่าห้องแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากค่าดูแลส่วนกลาง อาคารที่จะให้ย้ายไปไม่มีลิฟต์ สมาชิก 

ในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกท่ีจะขึ้นลงอาคารสูง รวมทั้งวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ที่ต้องการพ้ืนที่โล่งในการ

ประกอบอาหารก็ไม่สอดคล้องกับการอยู่ในห้องพักแบบปิด  ทางเลือกในการย้ายไปอยู่นอกเมืองหรือ 

ชานเมืองแม้จะมีสภาพกายภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่ไม่เอ้ือต่อการท างาน การมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทั้งในรูปของเวลาและตัวเงิน  นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่อยู่ในชุมชนแออัดและพ้ืนที่บุกรุกหลายชุมชน 

มีความกังวลถึงอนาคตของตนและไม่กล้าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าของที่จะเปลี่ยน

นโยบายหรือจะขายที่ให้กับคนอ่ืนเมื่อใด สภาพที่อยู่อาศัยจึงยังทรุดโทรมอยู่และทรุดโทรมมากข้ึน 
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ตัวแทนประชาชน: กทม. ต้องให้ผู้มีอ่านาจมาบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีอยู่อาศัยทั งหมด เพื่อมา
ดูแลพี่น้องรากหญ้าทีม่าอยู่ กทม. ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น ต้องหยิบนโยบายมาใช้ตลอด ไม่ใช่เปลี่ยนผู้ว่าฯ 

ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ ให้จับประเด็นนี มาเป็นประเด็นหลักของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ไม่ใช่เน้นแต่
นโยบายหลักหรือผลงานท่ีโดดเด่นขึ นมา 

 
ตัวแทนประชาชน: ปัญหาจริงๆ ท่ีประสบมา คือ แผนพัฒนาของภาครัฐ เมื่อไหร่ก็ตามที่พัฒนา พวกเราจะ

กลายเป็นคนตกขอบ คือ พอพัฒนา พวกเราจะถูกผลักดัน คือ เราไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในแผนพัฒนา เราไม่ทราบว่า
ตรงนั นถูกพัฒนา ถูกไล่รื อ อันนี  คือ ผมว่าเป็นปัญหาหลัก คือ ถ้าภาครัฐจะพัฒนา เขาอยู่ในพื นที่ เขาไม่ควร

จะต้องถูกผลักดันให้ออกไปไกลจากภาคพื นที่ๆ เขาท่ามาหากิน อันนี ผมว่าเป็นปัญหาหลักเลยครับ 
 

ตัวแทนประชาชน: ในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของชุมชน ซึ่งชุมชนจริงๆ มีอยู่ 60 หลังคาเรือน ปลูกสร้าง
อยู่บนที่ดินของที่สาธารณะประโยชน์ อนึ่งก็เหมือนกับเราเป็นผู้บุกรุกส่วนหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วเราเป็น  

ผู้บุกเบิกมากกว่า เราอยู่ที่นั่นมา 30–40 ปี ตั งแต่รุ่นแรกจนปัจจุบันเราได้ต่อสู้และขออยู่ในที่ดินนั น  
อยู่ในนามของโฉนดชุมชน เป็นชุมชนน่าร่องของโฉนดชุมชน ผลักดันโดยร่วมกันกับเครือข่าย (สงวนนาม) 

เราน่าร่องมาตั งแต่ปี 53 ท่าในเรื่องของสัมปทานท่ีดิน... 
 

ตัวแทนประชาชน: แจ้งว่าตรงนั นเป็นที่บุกรุกนะคะ ตอนนี ในชุมชนมีประมาณ 150–160 หลังคาเรือน 
ตอนนี เป็นการบุกรุกเขา เพราะที่ตรงนั นเขาจะท่าเป็นหมู่บ้านจัดสรร ส่วนใหญ่จะขึ นไปอยู่บนตึกกันหมดค่ะ 

เพราะว่าสมัยแต่ก่อนจะเป็นท่ีของเอกชน พอเราโดนทางด่วน เราก็รวมตัวกันขึ นไปอยู่บนตึกร้าง ตรงนั นจะ
มีตึกร้างอยู่ 6-7 หลัง ตอนนี ทุกคนทุกชีวิต ลูกเด็กเล็กแดงก็จะขึ นไปอยู่กันบนนั นกันหมด มันเป็นที่ของ
เอกชน แต่ที่ตรงนั นเราก็อยากจะอยู่ต่อ ตอนนี ก็มี พอช. ก็มีบางหน่วยเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างแล้ว แต่อยาก

ให้ช่วยให้เต็มที่ค่ะ อยากให้ช่วยจัดสรรที่อยู่ให้ คราวนี ที่ตรงนั นติดกรมบังคับคดีอยู่ เห็นเขาบอกว่าไม่เกิน
อีก 2-3 ปี เขาก็จะไล่ สถานท่ีไม่มีสิทธ์ิที่จะไปจัดสรรหรือไปท่าอะไรได้แล้วเพราะมีหมายไปติด แล้วทางเรา

ทางชุมชนก็อยากจะอยู่ที่เดิม ถ้าเราเช่าหรือขอแบ่งอะไรยังไงได้ก็อยากจะขออยู่ตรงนั น อยากจะรวมกัน
เป็นกลุ่ม  

 
ตัวแทนประชาชน: ปัญหาหลักๆ ในพื นที่ของกรุงเทพมหานครไม่ได้ออกแบบหรือวางแผนในเรื่องที่อยู่

อาศัยให้กับประชาชน เพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองส่าคัญๆ ใน
เรื่องการบริหารประเทศ ศูนย์ใจกลางหลักๆ ปัญหา ก็คือ ระบบนายทุนเข้ามาในการมีส่วนหลักใหญ่ในเรื่อง

การพัฒนาเมือง เช่น มาลงทุนในการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแบบตึกสูงคอนโดต่างๆ ในพื นที่ต่างๆ  ที่ๆ 
ชุมชนอยู่แออัดอยู่อย่างนี นะครับ ปัญหา คือ เมื่อขยายอาณาเขตพื นที่ของกรุงเทพมหานคร เมื่อความ

เจริญเติบโตเข้ามาแล้ว แต่กรุงเทพมหานครไม่ได้ออกแบบเรื่องผังในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน
ในพื นท่ีเขตเมืองส่าหรับผู้ที่ยากจนปานกลาง... 

 
ตัวแทนประชาชน: คือ ทาง พอช. กับ กทม. ประชุมกันก็หลายรอบทั งประชุมที่ กทม. แล้วตามเขตต่างๆ 

คือ นโยบายเขาไม่ชัด ไม่รู้ว่าที่คุยกัน แต่พอสั่งลงไปท่ีเขต บางเขตก็ท่าตาม บางเขตก็ไม่ท่าตามได้ มันเป็น
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เพราะอะไร ผมก็เลยไม่เข้าใจว่านโยบายมันจริงหรือว่ามันเพียงแต่มาคุยเล่นๆ  เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เขตน่าร่อง 14 เขต โดย กทม. ร่วมกับ พอช. จริงๆ แล้วเขาอยากท่าจริงหรือว่าเขาท่าเพื่อหาเสียงไปวันๆ 

ช่วยไปบอกด้วย เพราะว่าไปเขตหนึ่งตั งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยประจ่าเขตตั งได้ แต่ไปอีกเขตหนึ่ง
บอก อุ้ย ตั งไม่ได้หรอก แล้วมันยังไง นโยบายข้างบนสั่งลงไปไหม เรียกมาประชุมไปวันๆ หน่ึง แต่ลงไปจริง

ปฏิบัติไม่ได้...เหมือนกับนโยบายข้างบนไม่ได้สั่งลงไปข้างล่าง คุยกันก็จริง แต่ให้ชาวบ้านไปตายเอาดาบหน้าเอง 
ไปคุยเอากันเองบางเขตเขาคุยได้ เขาก็ตั งคณะกรรมการขึ นมาได้หลายเขตแล้ว บางเขตคุยไม่ได้ ก็ตั งไม่ได้ 

แล้วอย่างนี มันนโยบายหรืออะไร อยากให้นโยบายมันชัดเจนหน่อย  
 

ตัวแทนประชาชน: …มองภาพรวมเลย เราก็จะเห็นเรื่องของผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ น 
เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มมองเรื่องการใช้พื นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด เราจะเห็น

ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่ีดินรถไฟ เริ่มติดหมายประกาศกับกรณีที่บุกรุก… 
 

ตัวแทนประชาชน: ที่มานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวชุมชน  ก็จะมีปัญหาเหมือนๆ กัน เรื่องปัญหาที่อยู่อาศัย 
ไม่แน่นอน ถามว่ามาบุกรุกไหม เราไม่ได้บุกรุก เรามาบุกเบิกอยู่ พอเรามาอยู่ เรามาบุกเบิก พอเสร็จแล้ว 

พอความเจริญรุ่งเรืองที่เราอยู่มันมีขึ น พอมีขึ นมามันก็เป็นผลกับการที่ว่าก็อยากได้ ตอนรกรุงรังก็ไม่
อยากจะเอาคืน ตอนมีสภาพดีเรียบร้อยแล้ว...ตอนแรกๆ เขาไม่อยากได้ค่ะ พอสะอาดดี เรียบร้อยแล้ว เรา

ไปบุกเบิกอยู่ สะอาดดี เขาก็อยากได้ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คือ พูดง่ายๆ คนจนส่วนใหญ่เขาก็ท่างานค้าขาย หาบเร่ อยู่ในใจกลาง
เมือง แต่ที่ดิน (สงวนนามหน่วยงาน) ส่วนใหญ่มันอยู่นอกเมือง เพราะฉะนั นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปอยู่
นู่นแล้วก็ Move เข้ามา ถูกไหมคะ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: อยู่ยากค่ะ ถ้าไม่ได้จากรัฐนะ เพราะว่าถามว่าตอนนี การแก้ไขปัญหาคนจนเมือง

เยอะ มีแต่คนไล่ แต่มีใครที่จะมาช่วยพี่น้อง ไล่อย่างเดียว ไล่ตรงนี  เขาก็ไปบุกรุกตรงอื่น เพราะเขาไม่มีที่ไป 
ที่มั่นคง ถามว่าบางคนมีที่อยู่บ้านนอกนะ แต่มันไม่ใช่แหล่งท่ามาหากินเขา ถ้า กทม. จะมาเติมตรงสาธารณูปโภค

ก็จะน่ารักมาก 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คนจนท่ีต้องท่างานในเมืองแต่ต้องไปอยู่ไกลใช่ไหม เพราะไม่สามารถ
ที่จะอยู่ในพื นที่ชั นในได้เพราะราคาบ้าน ราคาที่ดินมันแพงเกินไป แต่พอมาอยู่ข้างนอกบางครั งมันก็เป็น

ประเด็นปัญหา 
 

ตัวแทนประชาชน: เนื่องด้วยโซนของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกรุงเทพมหานคร แต่เราก็ยังมีปัญหานะคะ 
มีที่อยู่แล้วก็ยังมีปัญหา คุณภาพชีวิตของพวกเราไม่ดีขึ นเลย เนื่องว่า  (สงวนนามหน่วยงาน) ไม่หลอกก็

เหมือนหลอก  หลอกพวกเราว่ามาเอาเราไป รับปากแล้วว่าพอเราไปจะมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการทุกอย่าง 
ณ ปัจจุบัน ไปอยู่ 21 ปีแล้ว ยังไม่มีอะไร รถเมล์ก็ยังไม่มี แม้ชุมชนใหญ่มากเลยนะคะ 3-4 พันครอบครัว ยัง

ไม่มีตลาดเป็นของตัวเอง คิดดูสิเราย้ายจากในเมืองที่หากินใกล้และออกมาอยู่ตะเข็บของ กทม. ถามว่าเรา
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จะท่าอะไรกิน ตลาดก็ไม่มีขาย มีปัญหาเรื่องโรงเรียนก็ยังไม่มี ต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะคะ ลูกเต้า 
ยกตัวอย่างว่า ถ้า 3 คน ค่ารถคนละ 600 บาท เป็นเท่าไหร่ จากค่ารถอย่างเดียวนะคะ แล้วรถเมล์ก็ไม่มี 

คนไหนมีรถส่วนตัวค่อยยังช่ัว ถ้าคนไหนไม่มีรถส่วนตัวก็ แค่จะมาก็ 3 ต่อแล้วนะ ออกจากชุมชนมา 
ปากซอย 25 บาท จากปากซอยไปที่จะต่อรถไปเขตอีก 8 บาท แล้วก็ต่อไปอีก คิดดูสิ ว่าแค่ไม่กี่กิโลนะคะ 

6-7 กิโล แต่ใช้รถ 3 ต่อ...ถามว่าเราไปอยู่อย่างนั นล่าบากไหม รถก็ไม่มี งานก็ไม่มีท่า เพราะฉะนั นพอมีที่อยู่แล้ว 
คนที่มีอายุยังน้อยท่างานได้ เขาก็กลับมาเช่าบ้านอยู่ในเมืองเหมือนเดิม ก็ไว้แต่คนแก่กับเด็กที่อยู่ตรงนั น 

พวกเรามีปัญหามากเลย คุณภาพชีวิตของพวกเรา  
 

ตัวแทนประชาชน: เราก็ย้ายมาหลายที่ ที่อยู่ที่เอกชนตรงไหนเราไม่พอใจเราก็ไปหาจุดใหม่ แต่ถามว่า  
พวกเราตั งใจจริงนะคะที่อยากจะมีที่อยู่อาศัย เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแทบจะไปยืมเงินซื อบ้านแพงๆ ก็คง

ไม่ได้ เขาก็ต้องเอาสลิปเงินเดือนใช่ไหมคะ ต้องมีเงินเดือนประจ่าเขาถึงจะท่าให้ ถ้าคนอย่างเราก็คงจะกู้
ไม่ได้ ดูแล้วนะ ดูแล้วก็มีแต่คนปากกัดตีนถีบ ไหนๆ จะส่งลูกเรียน ลูกก็หลายคน จริงๆ เราก็อยากจะมีบ้าน 

และทุกคนไม่มีใครหรอกอยากจะเบียดเบียนคนอื่นนะคะ เพราะว่าใครก็อยากอยู่สบาย เพราะว่าเราไม่ได้
อยู่วัน สองวัน เราต้องอยู่ไปตลอดช่ัวลูกช่ัวหลาน 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับพื นที่: คนเคยพักอยู่ตรงนั น ลูกเรียนตรงนี  ท่ามาค้าขายตรงนี  โรงพยาบาลอยู่ตรงนั น…

การพัฒนาที่อยู่อาศัยหากอยู่ในที่เดิมก็พออยู่ได้ เพราะผูกพันกับพื นที่ บางคนค้าของเก่า รับจ้าง ค้าขาย 
การประกอบอาชีพ หากย้ายไปที่อื่น เช่น แถวชานเมือง จะอยู่ไม่ได้ หากได้ไปก็จะขายต่อแล้วกลับมาอยู่ 

ที่เดิม การแก้ปัญหาต้องตรงกับการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ลูกเรียนหนังสือ หากไปอยู่ชานเมือง
สภาพแวดล้อมไม่เคยชิน 
 

ผู้บริหารระดับเขต: ประชาชนติดที่อยู่อาศัยเดิม แม้จะมีเงิน มีบ้านที่ต่างจังหวัด ยิ่งชุมชนบุกรุกหากถูกไล่รื อก็
พยายามเช่าพื นที่เดิมหรือใกล้ๆ 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ประชาชนส่วนใหญ่ในพื นที่เป็นผู้สูงอายุ มีพื นที่จ่ากัด การสร้างคอนโดตึก ผู้สูงอายุ

ขึ นไม่ไหวและมีราคาสูง 
 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ไม่เอาอาคารสูง ไม่มีที่จอดรถ เช่น รถเข็น รถมอเตอร์ไซค์ ผู้สูงอายุมีปัญหาเยอะ  
ไม่มีลิฟต์ 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ชุมชนตึกสูง…มีค่าส่วนกลาง มีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มไม่มีใครอยากแชร์ค่าส่วนกลาง 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ...ชุมชนอาคารสูงจะมีปัญหาน้อยที่สุดมากกว่าชุมชนสลัมหรือชุมชนบุกรุกพื นที่

เพราะว่าทุกอย่างเป็นระเบียบแล้ว แต่ว่ามันก็จะมามีปัญหาระหว่างเหมือนกับว่ากฎเกณฑ์ระเบียบ
ส่วนกลางหรือว่ากลุ่มของผู้ดูแลกับพวกที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี ค่ะ ก็ที่เคยเจอ ก็คือ ระหว่างชุด

คณะกรรมการชุมชนที่ว่าเข้ามาดูแลซึ่งถ้าคณะกรรมการชุมชนนี่เขาขัดแย้งเหมือนกับเป็นทีมเจ้าหน้าที่ที่



50 

ดูแลผลประโยชน์ของตึกนั น มันก็จะมีปัญหาในการใช้พื นที่ต่างๆ เช่น ขยะอะไรประมาณนี  จะพบว่าชุมชน
แฟลตบางทีมันจะพัฒนามันจะมีปัญหาเยอะพอรู้ใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าเกี่ยงในเรื่องค่าส่วนกลางหรือว่าจะ

เอาไฟฟ้า เอากล้องวงจรปิดไปติดก็ติดไม่ได้ งบประมาณของท่าน เอาไปไม่ได้เพราะว่าคุณต้องเอา  
ค่าส่วนกลาง แต่ค่าส่วนกลางนี มันเป็นทีมสองทีมท่ีขัดแย้งกันมันก็จะเบิกไม่ได้ก็จะมีปัญหาวนไป เพราะไม่มี

ใครอยากจะแชร์ 
 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ชุมชนมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับพื นที่ เช่น การท่ามาหากิน ญาติพี่น้องก็มีความประสงค์จะ
อยู่ในที่ดินเดิม ข้อต่อมา ก็คือ ไม่อยากขึ นอาคารที่เป็นคอนโดสูงมาก กลัวในเรื่องผลกระทบค่าครองชีพต่างๆ 

เมื่ออยู่บนอาคารสูง ค่าครองชีพ ค่าส่วนกลาง ความแออัดต่างๆ เขาประกอบอาชีพในแนวราบ เขาจะท่ามา
หากินอย่างไรต่อไป อันนี มันเป็นปัญหาที่เขากังวลกัน ทางส่านักงานเขตก็มีส่วนเข้าไปร่วมในขั นตอนต่างๆ 

ตามที่เขาเชิญมา ไม่ว่าจะเป็นในภาคประชาชนและของ (สงวนนามหน่วยงาน) ตอนนี ก็ก่าลังติดตาม
สถานการณ์อยู่ 

 

ในขณะที่มุมมองจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกมองว่ากลุ่มผู้บุกรุกนี้เข้ามาอาศัยใกล้ชุมชน

อย่างไม่ถูกต้อง ในบางกรณีก็ก่อปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบ เช่น การท าลายรั้ว ทุบก าแพงให้เป็นทางเข้าออก 

การจอดรถขวางทาง หรือจอดในลานกิจกรรม รวมถึงปัญหาอาชญากรรม การขาดการจัดการขยะ 

ตัวแทนประชาชน: หมู่บ้านผมจะมีผู้บุกรุกอยู่ตามตะเข็บรั วหมู่บ้าน 50–60 ครอบครัวได้ หมู่บ้านนี มันเป็น

ท่าเลค้าขายที่ดี เขาก็สมัครใจว่าจะอยู่ตรงนี ไม่ไปไหนละ สร้างความเดือดร้อน ก็คือ เอารถมาจอดในที่ของเรา 
ตอนนี ก็ก่าลังเร่งอยู่นะครับ ได้รับความร่วมมือจากทางเขต ก็ค่อยๆ ปรับไป เพราะว่าบางคนก็ไม่มีบัตร

ประชาชน บ้านก็ไม่มีเลขท่ีบ้าน ก็ต้องดูแลกันไป ก็ใช้วิธีอยู่ร่วมกัน โดยให้เขารู้จักกฎเกณฑ์ของสังคม จะได้
ไม่มีปัญหามาก ซึ่งเขาอยู่กันมานานแล้วครับ อยู่มา 20 ปี แล้วเขาก็มาท่าลายรั วของเรานะ เพื่อท่ีเขาจะได้

เข้า-ออกสะดวก เอารถเข้ามาจอดเต็มหมด สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอลก็จอดรถเต็มไปหมด สร้าง
ความเดือดร้อนให้เรา ตัวผมเองเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขด้วย เข้าไปเยี่ยมเยียนก็ได้ทราบพฤติกรรมเขา มีทั ง

ยาเสพติด เล่นการพนัน มีทุกอย่าง 
 

ในมุมมองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ให้ความเข้าใจและ

เห็นใจประชาชน และมีหลายกรณีที่อยากช่วยแต่ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากไม่ใช่ที่ดินของกรุงเทพมหานคร 

เช่น กลุ่มประชาชนที่เช่าที่เอกชน บางกลุ่มมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เช่น น้ าท่วมขัง ทางเดินไม่สะดวก   

แต่หน่วยงานภาครัฐหรือกรุงเทพมหานครก็ไม่อาจเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากเป็นที่ดินของภาคเอกชน  

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าการบุกรุกที่สาธารณะเป็นปัญหาเรื้อรัง  

เนื่องจากไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ในอดีต  

จึงกลายเป็นปัญหาที่สั่งสม ยากที่จะแก้ไขในปัจจุบัน และมองว่าประชาชน “ค านึงถึงแต่สิทธิ์ แต่ไม่ค านึงถึง

หน้าที่” เช่น ประชาชนบางกลุ่มก็รู้ว่าตนเป็นผู้บุกรุกแต่ไม่ใช่เจ้าของที่ แต่เมื่อถึงเวลาต้องย้ายก็ไม่ยอมย้ายออก  

และยิ่งในระยะหลังนี้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องสิทธิ์ต่างๆ มาก รวมทั้งมีหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนักการเมือง
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ท้องถิ่น ทั้งกลุ่ม NGOs  กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการให้เช่าบ้านในพ้ืนที่ การเจรจาท าได้ยากขึ้นและมี

โอกาสที่จะได้รับการต่อต้านจากประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  ในหลายกรณีเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ก็รู้สึกว่างานการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ิมภาระ และเป็นงานที่ท าให้เสียสัมพันธภาพกับประชาชนใน

พ้ืนที่  เจ้าหน้าทีบ่างส่วนเปรียบงานด้านที่อยู่อาศัยว่าเสมือน “เผือกร้อน” 

ตัวแทนประชาชน: ชุมชนแออัดที่ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในพื นที่เอกชน สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนค่อนข้าง
จะไม่ดี ไม่มีความปลอดภัย รวมไปถึงถนนท่ีจะเข้าชุมชนอย่างนี ค่ะ เนื่องจากเป็นท่ีเอกชนเขาไม่ยกให้หลวง  

หลวงไม่สามารถที่จะเข้าไปพัฒนาท่าท่อระบายน ่า ก็ส่งผลให้ช่วงนี หน้าฝนก็น ่าท่วมขัง ประชาชนท่ีเดินเข้า
ออกก็มีความยากล่าบาก  ในชุมชนเขาก็แจ้งมาที่เขตแต่ว่าเขตไม่สามารถจะเข้าไปด่าเนินการให้ได้เนื่องจาก

มันเป็นพื นที่เอกชน  ถ้าเราไปท่าอะไรมากกว่าอ่านาจหน้าที่ทางเจ้าของที่เขาก็จะไม่ยินดี  ก็มีบางชุมชน 
ที่บ้านช่วงนี หน้าฝนตกเยอะมาก บ้านถล่มลงมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว บ้านถล่มลงมาเจ้าของที่ก็ไม่อนุญาต
ให้ปลูกสร้างใหม่ คือ ก็คงมีความประสงค์แล้วว่าเขาอยากให้ออกจากชุมชนเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาหรือว่า

ขายต่อในราคาที่ดีขึ น เขาก็ไม่อนุญาต เขตก็ไปช่วยที่จะไปเก็บของ เก็บของเก่า ช่วยเขาในส่วนที่ช่วยได้ ซึ่ง
จริงๆ เขตอยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมบ้านแต่ว่าติดตรงไม่ใช่เจ้าของที่ เจ้าของที่เขาไม่

สามารถเซ็นยินยอมให้ได้เพราะเขาไม่ได้อยากจะให้อยู่อยูแ่ล้ว 
 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ...พอที่อยู่อาศัยคนริมคลองได้รับการเสนอโครงการแล้ว มันมีคนท่ีดื อไม่รื อ 
เพราะกลุ่มคนพวกนี มีผลประโยชน์ ครอบครองที่เยอะ แล้วก็มีบ้านเช่า แบ่งบ้านให้เช่า บ้านเล็ก บ้านน้อย 

กลุ่มพวกนี ก็จะไม่รื อ... 
 

ตัวแทนประชาชน: พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมคลอง แต่ตอนนี ปัญหาอุปสรรค คือ เราได้ท่าการรื อย้าย 
ชุมชนส่วนใหญ่ได้ท่าการรื อย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ แล้วเมื่อไหร่จะได้รื อ ตอนนี ประเด็นส่าคัญ คือ  

เขื่อนค่ะ เขื่อนไม่ต่อค่ะ ซึ่งบางท่านย้ายออกไปแล้ว เช่าบ้านแล้ว ซึ่ง (สงวนนามหน่วยงาน) เขามีงบให้เรา
ส่วนหน่ึงไปเช่าบ้าน แต่ตอนนี มันเลยก่าหนดระยะเวลาซึ่งมันก็เป็นปัญหาส่าหรับพ่ีน้องใช่ไหมคะ แต่คราวนี 

ถ้าเขื่อนไม่ต่อ ถามว่ามันจะสร้างบ้านได้ไหม ทั งๆ ที่เรารื อออกไปแล้วอย่างนี ค่ะ อันนี  คือ ปัญหาหนึ่ง แล้วก็
ที่ส่าคัญ คือ อย่างบางพื นที่ยังมีพวกต่อต้านอยู่ ถามว่าคนที่อยากสร้างบ้านมันติดบ้านต่อต้าน เขาจะสร้าง

ได้ไหม ซึ่งมันเป็นฟันหลออยู่ ตรงนี เป็นปัญหา จะท่ายังไงด้กับพวกต่อต้าน ซึ่งมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว 
เมื่อไหร่ชาวบ้านจะได้สร้างบ้าน มันเป็นปัญหา มันก็เป็นเงินเนอะที่จะต้องไปเสียค่าใช้จ่าย (ค่าเช่าบ้าน) 

 
ตัวแทนประชาชน: ...กทม. ไม่มีอ่านาจที่จะไปสั่งหรือบอกเจ้าของที่ดินว่าคุณควรด่าเนินการอย่างไร 
หนังสือไป-มากว่าจะผ่านโต๊ะเจ้าหน้าที่ ลงสารบรรณ ใช้เวลาค่อนข้างนาน อันนี ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง บาง

หน่วยงานไม่อยากมีปัญหาเรื่องมวลชน ยกตัวอย่างบุกรุกใต้ทางด่วนให้ กทม. ไปด่าเนินการแล้ว ผมจะให้
สวนคุณ ให้คุณไปท่าสวน ก็โยนภาระตรงนี  “โยนเผือกร้อนๆ” กทม.ต้องมีภาพไปรื อย้าย ไม่ใช้ค่าว่าไล่รื อท่ี 

"บุกเบิก ไม่ใช้ผู้บุกรุก" ท่าให้ภาพหน่วยงานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขต ผมเข้าใจเขตนะครับ 
บางครั งก็สู่กระบวนการอย่างนี  เขาอยู่กันมานาน เราไปรื อบ้านเขา เรามักจะไม่ได้รับดอกไม้ เราจะได้รับ

ก้อนหิน อันนี  คือ ปัญหาอุปสรรคหลัก เราในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด กรณี
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เคสแบบนี  ตามนโยบายเราต้องการพื นที่สีเขียวอยู่แล้วด้วย ท่ีหลายๆ ที่ก็ให้คุณไปท่า ไปด่าเนินการรื อย้าย
ผู้บุกรุก 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ...ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง...แล้วก็ขอให้ประชาชน 

ที่ไม่เป็นผู้บุกรุกหรือองค์กรอิสระต่างๆ เข้าใจด้วยว่าถ้าขืนยังช่วยกันยื อกันไป ยื อกันมาอย่างนี  มันก็จะมี
ปัญหาไม่มีทางจบหมดสิ นนะครับ แล้วบ้านเราก็จะต่อให้มีแผน 20 ปี มีวิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ยังไงมันก็ไม่

เกิดผลกับกลุ่มคนเหล่านี  แล้วก็หลายๆ ส่วนภาคองค์กรอิสระยังประคับประคองกลุ่มนี อยู่ คุณภาพชีวิตเขา
ก็จะไม่ดีขึ น เพราะในข้อเท็จจริงทราบอยู่แล้วว่าพอเข้าไปอยู่ แล้วเขาก็ขายสิทธิ์ โดยที่ขายสิทธิ์ โดยที่ไม่

ระบุช่ือด้วย ช่ือยังเป็นช่ือเขาอยู่ คนซื อก็ถือว่าซื อถูก ก็คือ ไม่ต้องเปลี่ยนช่ือแต่สามารถเข้าไปอยู่ในนั นได้ 
คราวนี จะเห็นว่าเวลาจะบุกรุกที่ทางราชการหรือที่สาธารณะหรือที่เอกชนก็ยังดี คนบุกรุกไม่มีโทษเลยใน

ปัจจุบันนี  แถมยังได้เงินค่ารื อถอนหรือได้เงินการขยับขยายออกจากพื นที่ภาครัฐใช่ไหม ท่ีดินริมคลองก็ต้อง
จ่ายค่ารื อถอน แล้วก็ต้องประสาน (สงวนนามหน่วยงาน) มาสร้างบ้านใหม่ ก็ยังไม่ยอมที่จะไป ทั งๆ ท่ีไม่ใช่

ที่ตนเอง ภาคเอกชนก็ต้องจ่ายเพราะว่าอยากท่ีจะให้เร็ว ไม่ต้องไปอยู่กับกระบวนการชั นศาล ซึ่งจะต้องใช้
เวลานานๆ สิ่งที่จะท่าได้อย่างที่ผมบอกเลย ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็การบังคับใช้กฎหมาย

ต้องด่าเนินคดีให้สิ นสุดโดยเร็วท่ีสุด 
 

ในมุมมองของภาคเอกชนก็ตระหนักดีว่ายังมีประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ก็ยังต้องการที่อยู่อาศัย  แม้จะมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนท าที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย  แต่ภาคเอกชนที่มี

ความมั่นคงจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน แม้จะสนใจที่จะมีส่วนเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่สามารถขัดกับมติของผู้ถือ

หุ้นได้  เพราะเป้าหมาย คือ ได้ก าไรสูงสุด นอกจากนั้นมีข้อจ ากัดด้านการเงินเพราะธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ให้

กู้เงินรายย่อย ผู้มีรายได้น้อยและเป็นแรงงานนอกระบบหากต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมักจะไม่ผ่านการอนุมัติจาก

ธนาคารเนื่องจากธนาคารเกรงว่าจะเสี่ยงหรือมีหนี้เสีย  ในขณะที่การจัดบ้านให้ผู้ที่ยากจนโอกาสที่จะได้ผล

ก าไรเป็นไปได้ยาก  ทางเลือกที่รัฐพยายามสนับสนุน คือ ให้เอกชนจัดพ้ืนที่บางส่วนให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาอยู่

ร่วมด้วยในโครงการขนาดใหญ่  แต่ภาคเอกชนมองว่าการท าเช่นนั้นจะท าให้ราคาและระดับของที่พักอาศัยของตน

ด้อยลง จึงมีข้อเสนอว่าหากจะให้เอกชนเข้ามาช่วยน่าจะเป็นนโยบายที่ให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่น  

การลดหย่อนภาษี การปรับเพ่ิมค่า FAR  (Floor Area Ratio หรือ อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน)  ซึ่งใน

ส่วนของการปรับเพ่ิมค่าอัตราส่วนนี้อาจไม่จ าเป็นต้องให้แบ่งส่วนของที่อยู่อาศัยของโครงการไว้ให้ผู้มีรายได้น้อย

หรือคนในชุมชนที่ถูกรื้อย้ายออกไปเช่า  แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนให้ไปท าโครงการเฉพาะส าหรับ 

ผู้ที่ยากจนหรือมีรายได้น้อยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงหรือพ้ืนที่อ่ืนก็ได้เพ่ือชดเชยกับค่า FAR ที่ได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น

รัฐควรปรับแก้กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบ้านจัดสรรมีการก าหนดพ้ืนที่รอบบริเวณบ้านและพ้ืนที่ของถนน

ซึ่งค่อนข้างมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับการสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีก าลังซื้อจ ากัด   
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ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ...กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น Profit Making อาจจะไม่สามารถหาโมเดลที่
พัฒนาโครงการส่าหรับผู้มีรายได้น้อยได้เพียงพอ เพราะฉะนั นจะสังเกตว่าโครงการที่ออกมา อาจจะไม่ได้

ดีไซน์เพื่อผู้มีรายได้น้อย อาจจะต่างจากต่างประเทศเลย อย่างสิงคโปร์ก็จะมีฝ่ายรัฐบาลที่ท่าเรื่องของ HDB 
Housing Development Board ที่ท่าเป็นกิจลักษณะเป็นเวลา 30-40-50 ปีมาแล้ว แต่บ้านเรา...ที่ท่า

อาจจะยังไม่ค่อยจูงใจเพียงพอ แล้วก็ด้วยต้นทุนการพัฒนา ด้วยหลายๆ อย่างที่ in Walk แล้ว อาจจะท่าให้
ภาคเอกชนเข้า Segment ได้ยาก จะมีเพียงไม่กี่รายเท่านั นเองที่พร้อมเข้าไป ซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเข้าไปก็จะ

เป็นในรูปแบบของโครงการผ่าน BOI ผ่านการส่งเสริมการลงทุน...บ้าน BOI ทั งหลายก็จะเป็นการให้ 
Incentive เรื่องภาษี…ถ้าเป็นบ้านราคาต่่ากว่าล้านหนึ่งหรือสมัยก่อนบ้านต่่ากว่ากี่แสน ต่่ากว่าล้านหนึ่ง  

ก็อาจจะยื่นขอ BOI ได้ ซึ่งก็จะได้ลดหย่อนเรื่องภาษี แต่ว่าผู้ประกอบการที่ท่าบ้าน BOI จริงๆ ก็มีน้อยมากครับ 
สมัยก่อนก็จะมีอยู่บ้าง สมัยนี นี่ผมต้องบอกว่าถ้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑลอาจจะหาไม่ได้แล้ว 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ขอขายไอเดีย คือ ที่สิงคโปร์กับที่อังกฤษ เขามี Social Housing คือ 10% 

ของที่อยู่อาศัยต้องผลิตให้ส่าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลเขาจะช่วยเรื่องภาษีอะไรประมาณนี  เอกชน
จะท่าใน 10% ในโปรเจ็กต์เดียวกันหรือว่าเอามารวมเป็นสิทธิเพื่อท่ีจะท่า FAR โบนัสเพิ่มก็ได้ 

มันมีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องกฎหมายผังเมือง เรื่องการพัฒนา เช่นว่า ตรงนี ก็สร้างเพิ่มขึ น แล้วก็มีส่วนร่วม
ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้คนจนอยู่ ข้อนี ก็ยังอยู่ ก็อาจจะใช้ช่องตัวนี ได้ค่ะ...มีโบนัสพิเศษ โบนัสนี  FAR 

โบนัส แต่ต้องไปท่าอีกที่ๆ เป็นบ้านคนจน...แต่ต้องไปท่าอีกท่ีหนึ่ง เช่น สร้างในรัชดาก็ให้เขาเกินไปหน่อย 
แล้วก็ให้เขาไปท่าที่ไหนสักแห่งให้เป็นมูลค่า และรัฐเองก็มีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็ท็อปอัพกันด้วย เอามา

ผสมจะได้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน 

เอกชนพอมีแรงกระตุ้น แรงจูงใจก็อาจจะมีส่วนร่วมมากขึ น รัฐเองก็ต้องใส่งบ ว่าปล่อยให้เอกชน 
ท่าไปฝ่ายเดียว คนก็วิ่งหนีอีก ก็กลัวคนจนอีก เพราะว่าบางครั งไปท่าให้กลายเป็นหน้าที่ คือ เอกชนอาจจะ

มาช่วยร่วมสร้าง แต่การดูแลชุมชนการท่าให้ชุมชนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตเป็นภารกิจของเขตใช่ไหมคะ เริ่มต้น
คนหนึ่ง รับมาให้ จ่ายตังค์ด้วย ร่วมกันสร้างด้วย เพื่อให้มันเกินสิทธิ์ด้วย เช่น สิทธ์ิสร้างสักร้อยหลัง กทม. ก็

ไปขอที่กรมธนารักษ์แล้วสร้างเป็นสองร้อยเลย ก็จะ...ได้อย่างคุ้มค่า แล้วก็กระตุ้นกันออกมา อย่างนี ก็จะ
เป็นผลดี แล้วพอเสร็จแล้ว กทม. โดยเขตก็บริหารชุมชนนี  ก็จะมีคุณภาพ มีสุขอนามัยที่ดี 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ในระยะสั นก็เป็นการขอไอเดียในเชิงพัฒนา ตัว Development Model ซึ่ง

โมเดลการพัฒนาจะช่วยให้ กทม. มีมุมมองที่มากขึ น แล้วภาคเอกชนเองก็คงไม่ไปท่าแข่ง เพราะว่าอาจจะ
ไม่พร้อม แต่เราจะช่วยได้เรื่องขององค์ความรู้กับประสบการณ์  

แล้วก็เรื่องของพัฒนา มันจะมีเกี่ยวเนื่องไปถึง After Sale Service เพราะว่าการมอง กทม. น่าจะ
มองยาวไปถึงการปรับแก้...เพราะฉะนั น After Sale Service หรือการสร้างชุมชนให้ปลอดภัย ให้ 

Sustainable ให้สภาพแวดล้อมดี ภาคเอกชนอาจจะมีส่วนช่วยได้เยอะ เพราะว่าเราจะมีประสบการณ์และ
องค์ความรู้ด้านนี ค่อนข้างเยอะ จากการบริหารนิติบุคคลที่อยู่อาศัย การบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร  

การบริหารงบประมาณอย่างไรที่จะท่าให้เพียงพอต่อการรักษา Maintain ความปลอดภัย ความสะอาด  
กับความยั่งยืนของชุมชน 
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แล้วก็มีบางภาคของภาคเอกชนท่ีท่าเรื่องของซอฟต์แวร์ เป็น Soft Skill ด้าน After Sale คือ การจัด
ให้มี Participant และ Engagement ของ Community ให้ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ มีการรู้จักใช้สิทธ์ิที่ถูกต้อง 

รู้จักใช้ออกเสียงเวลามีการโหวตอะไรพวกนี ให้ถูกต้อง ก็จะท่าให้การดู แลหลังการขาย การอยู่ด้วยกัน  
จะมีคุณภาพมากขึ น ปลอดภัยมากขึ น อันนี  คือ ภาคเอกชนน่าจะช่วยได้ 

ผมอาจจะลองนึกสัก 2-3 กฎเกณฑ์ที่ผมเห็นในต่างประเทศ คือ บ้านของผู้มีรายได้น้อย บางที Sizing 
จะไม่เท่ากับเกณฑ์ที่ทุกวันนี  ระเบียบจัดสรรจะต้องมีเท่านี  ตารางเมตรใหญ่เท่านั นเท่านี  ซึ่งพวกนี มันจะท่า

ให้ Cost สูง  

ถ้าบ้านใหญ่ คอนโดฯ ใหญ่ อะพาร์ตเมนต์ใหญ่ แล้วทุกอย่างมันผุดหมดมันก็จะท่าให้การพัฒนา

เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ยาก แล้วก็จะไม่จูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามา Provide Service ด้านนี  แล้วก็อันนั น คือ 
เรื่องของเงื่อนไขของตัว Product ที่จะดีไซน์ Service ที่จูงใจ 

 

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเน้นแต่ชุมชนที่ 

จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยชุมชนที่ไม่ได้จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครจะมีข้อมูลไม่ครบ

หรือไม่มีการส ารวจ  จากการเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครั้งนี้ท าให้

ผู้ปฏิบัติงานในหลายพ้ืนที่ตระหนักว่ายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนทั้งในด้านการอยู่อาศัย ปัญหา และความต้องการ

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะชุมชนที่ ไม่ได้จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร บ้านที่ไม่มี

เลขที่ บ้านที่แบ่งให้เช่า ซึ่งเมื่อเข้าส ารวจพ้ืนที่พบว่ามีชุมชนหลายแห่งมีการแบ่งซอยห้องในบ้านเป็นห้องเช่า

ขนาดเล็กจ านวนมากและห้องเช่าขาดมาตรฐาน  ในหลายกรณีพบว่าคนในชุมชนที่มีฐานะดีกว่าท าห้องให้เช่า 

เอาประโยชน์จากคนในชุมชนที่ยากจนที่จ าเป็นต้องหาที่อยู่ที่ใกล้แหล่งงาน  ห้องแบ่งให้เช่าเหล่านี้เป็นปัญหา

ทั้งด้านมาตรฐานที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสุขลักษณะ  และในยามที่มีวิกฤต เช่น การเกิดโรคระบาดและ

ประชาชนต่างต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนแออัดและ

ชุมชนบุกรุกในหลายพ้ืนที่มีกลุ่มแรงงานต่างชาติกลุ่มใหญ่เข้าไปเช่าอยู่ด้วย ซึ่งในส่วนนี้ยังขาดการรวบรวม

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

กรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคตดว้ย 

ตัวแทนประชาชน: …ประเภทที่ 3 คือ พวกบ้านเช่าที่แทรกอยู่ในพื นที่เป็นบ้านคนดั งเดิมแต่ซอยห้องย่อยๆ

ให้เช่าเจอเยอะมากโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา Covid ระบาดเนี่ยเราได้ลงพื นท่ีทุกวันท่าให้เรารู้ว่ายังมีห้องเช่า
ที่แทรกอยู่ในพื นท่ีแค่นี เยอะมาก ผู้เช่าจะเป็นแม่ค้า คนท่างานรายวัน ลูกจ้างที่อยู่ตามตลาดนัด ลูกจ้างที่อยู่

ตามหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื นท่ี 
 

ตัวแทนประชาชน: เดิมเป็นสวนแล้วมีการขายที่ คนเดิมอพยพไปอยู่ที่อื่น ปล่อยให้เป็นบ้านเช่า เป็นบ้านจัดสรร
จ่านวนมาก มีคนอพยพจากต่างถิ่นจ่านวนมาก ต้องขอบคุณ Covid ที่ท่าให้ได้ลงพื นที่ เห็นว่าเป็นบ้าน 2 ชั น 

หลังเดียว ไม่น่าต้องการความช่วยเหลือ แต่แบ่งเป็นห้องๆ มีคนอยู่เป็น 10 คนในพื นที่ 20 ตารางวา ความฝัน
อันดับแรกอยากให้ กทม. มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง โดยมีส่านักงานเขตเป็นผู้ให้การสนับสนุน อาจ
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แบ่งเป็น Zone เพื่อดูแล แต่ละ Zone มีส่านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย อาจท่าเป็นบ้านราคาถูกส่าหรับผู้มี
รายได้น้อยได้เช่าอาศัย โดยเราสามารถควบคุมคุณภาพชีวิต ความสะอาดได้ อีกส่วนหนึ่งจะท่าอย่างไรให้มี

กฎหมาย มาตรการควบคุมบ้านเช่าให้มีมาตรฐานขึ น ปัจจุบันไม่ได้มาตรฐานเลย คุณภาพชีวิตคนแย่มาก 
เช่น แบ่งซอย 20 ห้อง ไม่มีหน้าต่างเลย อย่างน้อยออกมาตรการควบคุมมาตรฐานบ้านเช่าระหว่างที่เรา  

ไม่มีพื นที่ท่าอาคาร แล้วรายได้ของ กทม. ก็จะมากขึ นด้วยเพราะบ้านเช่าเยอะจริงๆ 
 

ตัวแทนประชาชน: กรณีชุมชนในกรุงเทพมหานครนี่เป็นชุมชนแออัดตอนนี ค่ะ ที่ เป็นชุมชนที่อยู่ในที่ดิน
สาธารณะหรืออยู่ในที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนชุมชน คือ ตอนนี ระเบียบของกรุงเทพมหานคร 

คือ การจดทะเบียนชุมชนต้องมี 100 หลังขึ นไปถูกไหมคะ ทีนี ชุมชนที่ต้องการพัฒนาชุมชนและอยู่ให้ถูก
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานครนะคะ ล่าสุดมีชุมชนที่ประมาณ 99 หลังค่ะ ก็ไม่สามารถจดทะเบียน

ชุมชนได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาในการพัฒนาที่ว่าเขาเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่คนอื่นได้ อย่างเช่น การช่วยเหลือจากเขต 
หรือที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน ่าท่วม หรือล่าสุดเรื่องโควิด ปกติถ้าชุมชนที่จดทะเบียนถูกระเบียบถูกต้องแล้ว

จะสามารถได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างนี ค่ะ ทีนี ชุมชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี ค่ะ หรือว่า
พวกถังขยะ หรือการพัฒนาชุมชนต่างๆ หรือว่าพัฒนาก็ไม่สามารถได้นะคะ อันนี อยากจะฝากถึง กทม. ว่า

การจัดระเบียบควรจะแก้ไขหรือกฎหมายข้อนี ด้วย เพื่อที่ชาวบ้านเขาจะได้เข้าถึงสิทธ์ิตรงนี ค่ะ 

 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ปัญหาประชากรแฝง บ้านเช่า ทั งการรวบรวมข้อมูล การให้การช่วยเหลือ 
ไม่สามารถให้ได้เพราะไม่มีช่ืออยู่ใน กทม. 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: แฟลตในพื นท่ีเกือบ 50 ห้องเป็นบังคลาเทศเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่ารวจ
เรื่องนี ไม่ค่อยได้ข้อเท็จจริง ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: แรงงานต่างด้าว…มีถนนนานาชาติ เขมร พม่า ลาวรอกันเต็มไปหมด บ้านเช่าไม่เกิน 

4-5 ตารางเมตร อยู่ 10 คน พื นที่นอกเขตชานเมือง พื นที่ท่ากินอยู่ในเขตชั นใน มีรถมารับ…ขอบเขต  
(การท่างาน) กทม. ครอบคลุมกลุ่มนี หรือไม่ อย่างไร 

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการมีข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยและประชากร 

ทุกกลุ่มทุกประเภทจะช่วยท าให้สามารถแยกกลุ่มประชากรได้ชัดเจน เช่น “บุกเบิก” “บุกรุก” “ยากจน” หรือ 

“อยากจน” การแก้ไขปัญหาจะได้ตรงจุดและสามารถจัดล าดับความส าคัญได้  ทั้งจะเป็นปัจจัยส าคัญ 

ต่อการก าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงรุกให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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2.2 บทเรียนจากต่างประเทศ 

2.2.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

2.2.1.1 ความเป็นมา 

ประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก 

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคาบสมุทรมลายู มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 721.5 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่เพียงประมาณ

ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร [12]  ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนประชากร 5,850,342 คน [13] โดยร้อยละ 75 

มีเชื้อสายจีน ส่วนที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมลายู ชาวอินเดีย และชาวยูเรเชีย  สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของ

ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2360 แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศมาเลเซียกลายเป็นสหภาพมลายา

ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ขอรวมชาติกับประเทศมาเลเซียเพ่ือให้หลุดพ้นจาก

การเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และต่อมาในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศ

เอกราชแยกตัวออกจากประเทศมาเลเซีย 

ในอดีตที่ผ่านมาสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่อาคารบ้านเรือนในเขตเมือง  

มีสภาพทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขาดแคลนที่อยู่อาศัยได้เพ่ิมขึ้นเป็น

ทวีคูณ โดยในปี พ.ศ.2490 มีรายงานว่าชุมชนแออัดในสิงคโปร์มีสภาพเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   

ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงเป็น

อันดับสามของโลก ขณะที่มีความเหลื่อมล้ าของรายได้มากที่สุดในหมู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยครัวเรือนประมาณ

ร้อยละ 95 มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

 

2.2.1.2 องค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในอดีตสาธารณรัฐสิงคโปร์ขณะที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษประสบปัญหา 

การขาดแคลนที่อยู่อาศัยเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว เกิดมีชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม 

รัฐบาลจึงได้ออกกฤษฎีกาการปรับปรุงสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Improvement Ordinance) ในปี 

พ.ศ.2470 และภายใต้กฤษฎีกาดังกล่าวได้มีการจัดตั้ง Singapore Improvement Trust: SIT เป็นหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและปรับปรุงเมืองและชุมชนแออัด ซึ่งผลการด าเนินงาน

ของ Singapore Improvement Trust ตลอดระยะเวลา 32 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2470–2502 สามารถจัดสร้างที่อยู่

อาศัยในลักษณะแฟลต จ านวนประมาณ 20,907 หน่วย หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 700 หน่วย (เป็น

อาคารแฟลตความสูง 2–7 ชั้น ตั้งอยู่ในเขต Bukit Merah, Queenstown, Geylang และ Kallang Whampoa) 

ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัยส่งผลให้หน่วยงาน Singapore Improvement 

Trust ถูกยุบเลิกไปในที่สุด 



57 

ต่อมาในปี พ.ศ.2502 รัฐบาลสิงคโปร์ก าหนดให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นกลไกหลักส าคัญประการหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ (Housing a Nation) โดยเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่อยู่

อาศัยและใช้ที่อยู่อาศัยเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างประชากรที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่กับผู้ อยู่อาศัยดั้งเดิม 

เข้าด้วยกัน นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนรู้สึกภูมิใจในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและยังส ร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้งนี้องค์กรที่รับผิดชอบก ากับดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีดังต่อไปนี้ 

1) กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ 

กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ (Ministry of National Development: MND) เป็นองค์กรระดับประเทศ

ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและพัฒนาการใช้ที่ดิน การฟ้ืนฟูเมือง 

และการอนุรักษ์อาคาร การจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมีหลายระดับราคาตามความสามารถในการ  

จ่ายค่าที่อยู่อาศัยของประชาชน (Affordable Housing) การพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ือส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และยั่งยืน การจัดหาและจัดการสวนสาธารณะ พ้ืนที่  

สีเขียว และการอนุรักษ์ธรรมชาติ การก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสุขภาพของสัตว์และพืช 

รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยการยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างสิงคโปร์ให้เป็นบ้านที่รักและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่มีความโดดเด่นใน

ระดับโลก” และมีพันธกิจในการ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานระดับโลก สร้างสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัย

ที่เสริมพลังชีวิตและยั่งยืน ตลอดจนสร้างชุมชนที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและความเป็นปึกแผ่น” 
 

2) การเคหะแห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติ  (Housing and Development Board: HDB) ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์   

พ.ศ.2503 ตามอ านาจในกฤษฎีกาการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 (Housing and Development 

Ordinance) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ (Ministry of National Development: 

MND) มีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยในราคาที่ผู้อยู่อาศัยสามารถรับภาระด้านการเงินได้ (Affordable House)  

วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มุ่งมั่นในการจัดหาบ้านและสร้างชุมชนให้สอดคล้อง

กับความมุ่งหวังของประชาชน” และมีพันธกิจ คือ  1) จัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมูลค่าในราคาที่ 

ผู้อยู่อาศัยสามารถรับภาระการจ่ายได้  2) สร้างเมืองที่มีความน่าอยู่และยั่งยืน  3) ส่งเสริมการสร้างชุมชนที่ 

มีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น  และ 4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกคนให้สามารถท าหน้าที่ของตนได้ 

อย่างดีที่สุด 
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3) องค์กรระดับท้องถิ่น 

- สภาเมือง (Town Council) 

สภาเมืองจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2532 เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐสภา 

ท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ คอยดูแลอาคาร สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม

ของโครงการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้

เพราะประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนและในการบริหารยังเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัย  

ในโครงการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารด้วย ปัจจุบันมีสภาเมือง 16 แห่ง บทบาทหน้าที่ของสภาเมือง ได้แก่  

การจัดการดูแลรักษาและปรับปรุงสถานที่ให้บริการส่วนกลางของการเคหะแห่งชาติและอสังหาริมทรัพย์ 

เชิงพาณิชย์ในเมือง สถานที่ให้บริการทั่วไป รวมถึงทางเดินและไฟสาธารณะ 

- สภาพัฒนาชุมชน (Community Development Council: CDC) 

สภาพัฒนาชุมชนท าหน้าที่บริหารและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชน ด้วยการ  

จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ว่างงาน โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 5 เขต และให้สภาพัฒนาชุมชนดูแลภายในแต่ละเขต

มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการภายในท้องถิ่น 

 

2.2.1.3 กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 

การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลายระดับราคาตามความสามารถในการจ่ายค่าที่อยู่

อาศัยของประชาชน (Affordable Homes for Everyone) โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1) ผู้ซื้อบ้านหลังแรกหรือยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (First-timer) 

ครอบครัวประเภทซื้อบ้านหลังแรกสามารถเลือกซื้อแฟลตที่สร้างใหม่หรือแฟลตมือสอง (Resale 

Flat) จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยการเคหะแห่งชาติจัดเตรียมโครงการที่หลากหลายให้เหมาะกับฐานะ 

รวมถึงให้เงินสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัย (Central Provident Fund Housing Grant) แก่ครอบครัวประเภทนี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลาง จ านวนสูงสุดถึง 80,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือ 

แบ่งเบาภาระทางการเงิน ซึ่งเงินสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัยนี้สามารถใช้เพ่ือช าระค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัยในงวดแรก

หรือเพ่ือลดวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เงินสนับสนุนการซื้อที่อยู่อาศัยมีหลายรูปแบบ เช่น Additional 

Central Provident Fund Housing Grant (AHG) หรือ Special Central Provident Fund Housing Grant (SHG) 

การเคหะแห่งชาติได้จัดกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกตามประเภทหรือสถานะครอบครัวเพ่ือจัดล าดับ

ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่สมรสแล้วและมีบุตรหรือคู่สมรสที่เตรียมการมีบุตร

จะถูกจัดล าดับความส าคัญให้ได้รับความช่วยเหลือก่อน โดยมีโครงการเฉพาะกลุ่ม เช่น  
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- โครงการ Parenthood Priority Scheme (PPS) ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ.2556 โดยการเคหะแห่งชาติ

จะแบ่งสัดส่วนหน่วยพักอาศัยในอาคารแฟลตประเภท Build-to-order และ Sale of Balance Flats (SBF) 

ให้กับครอบครัวที่มีบุตรสัญชาติสิงคโปร์อายุต่ ากว่า 16 ปีอาศัยอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 คน ซึ่งโครงการ 

Parenthood Priority Scheme นี้จะจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่หย่าร้างหรือเป็นหม้ายด้วย 

- โครงการ Parenthood Provisional Housing Scheme (PPHS) มีขึ้นในปี พ.ศ.2556 ส าหรับ

ครอบครัวที่แต่งงานแล้วหรือคู่หมั้นที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก หรือเป็นครอบครัวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร

สัญชาติสิงคโปร์อายุต่ ากว่า 16 ปีอาศัยอยู่ด้วย และอยู่ระหว่างรอบ้านหลังแรกสร้างเสร็จก็สามารถเข้าร่วม

โครงการ Parenthood Provisional Housing Scheme ได้  

- โครงการ Married Child Priority Scheme (MCPS) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2557 เป็นหน่วยพักอาศัย

ส าหรับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นครอบครัวที่มีบุตรซึ่งสมรสแล้วและต้องการอาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดา 

และ 2) เป็นครอบครัวที่มีหน่วยพักอาศัยอยู่แล้วในโครงการหนึ่ง แต่ประสงค์ซื้อหน่วยใหม่เพ่ือย้ายมาอยู่ใกล้

กับบุตรที่แต่งงานและแยกครอบครัว โดยการเคหะแห่งชาติจัดแบ่งสัดส่วนจ านวนหน่วยพักอาศัยในโครงการ

ประเภทสร้างตามใจผู้ซื้อเป็นพิเศษให้กับคนกลุ่มนี้   

 

2) ผู้ซื้อบ้านหลังที่สองหรือเคยมีบ้านเป็นของตนเองมาก่อน (Second-timer) 

การเคหะแห่งชาติจะแบ่งสัดส่วนหน่วยพักอาศัยในโครงการสร้างตามใจผู้ซื้อแก่ผู้ซื้อประเภทที่อยู่อาศัย

หลังที่สองจ านวนถึงร้อยละ 30 ของหน่วยพักอาศัยทั้งหมดในโครงการนั้นและแบ่งย่อยให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องได้รับ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ซื้อที่มีสถานะครอบครัวหม้ายหรือหย่าร้างและมีบุตรอายุต่ ากว่า 16 ปี  

นอกจากการแบ่งสัดส่วนจ านวนหน่วยเป็นพิเศษแล้ว ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองที่มีสถานะครอบครัว

หม้ายหรือหย่าร้างที่มีที่พักอาศัยอยู่แล้วแต่อยู่ในท าเลที่ห่างไกลจากบุตรหลานหรือญาติพ่ีน้อง คณะกรรมการ  

ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาให้การสนับสนุนด้านการเงินภายใต้โครงการ Step-up CPF Housing Grant เพ่ือให้ 

กลุ่มคนเหล่านี้ซื้อห้องพักประเภท 3 ห้องนอนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นหม้ายหรือหย่าร้างไม่เกิน 3 ปี 

 

3) ผู้ซื้อท่ีเป็นทั้งผู้ซื้อบ้านหลังแรกและหลังที่สอง 

ผู้ซื้อประเภทนี้หากสมรสใหม่สามารถแสดงความจ านงซื้อห้อง/ที่พักอาศัยในโครงการสร้างตามใจผู้ซื้อได้ 

โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2556 เพ่ือสนับสนุนการสร้างครอบครัวใหม่เนื่องจากสาธารณรัฐสิงคโปร์มีภาวะ

เจริญพันธุ์ต่ ามาก 
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4) ครอบครัวที่มีคนหลายรุ่นร่วมกัน (Multi-generation Families) 

การเคหะแห่งชาติจัดเตรียมโครงการ Multi-generation Priority Scheme (MGPS) ส าหรับผู้ซื้อ

หรือครอบครัวที่มีคนหลายกลุ่มอายุอยู่ด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้อยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกัน โดย

สามารถซื้อหน่วยอาศัยขนาด 2 ห้องพิเศษปรับขยายต่อเติมได้ (2-room Flexi) หรือขนาด 3 ห้อง นอกจากนี้

ยังมีโครงการสามรุ่นวัย หรือ 3-generation (3 Gen) เป็นห้องชุดขนาด 4 ห้องนอน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 

115 ตารางเมตร ส าหรับครอบครัวใหญ่คนสามรุ่นวัย (ปู่ย่า/ตายาย–พ่อแม–่ลูก (หลาน))  

 

5) คนโสด (Singles) 

การเคหะแห่งชาติส่งเสริมให้คนโสดมีที่อยู่อาศัยด้วยการจัดท าโครงการ Single Singapore Citizen 

(SSC) Scheme หรือ Joint Singles Scheme (JSS) โดยคนโสดที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถซื้อ 

หน่วยพักอาศัยจากการเคหะแห่งชาติหรือจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ และมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน

จากโครงการ CPF Housing Grant เมื่อซื้อหน่วยพักอาศัยใหม่ในโครงการแฟลตประเภท Build-to-order 

หรือซื้อห้องมือสอง โดยการเคหะแห่งชาติจะปันส่วนห้องพักขนาด 2 ห้องในโครงการ Build-to-order ไว้ 

ร้อยละ 30 ของหน่วยพักอาศัยประเภทนี้ทั้งหมด  

 

6) ผู้สูงอายุ (Elderly) 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 การเคหะแห่งชาติจัดท าโครงการแฟลตที่มีลักษณะห้องเป็นแบบอเนกประสงค์ 

Studio Apartments เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชากรสัญชาติสิงคโปร์ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุหรือ 

มีอายุตั้งแต ่55 ปีขึ้นไป เป็นห้องพักท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 

ในปี พ.ศ.2558 การเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ

ครอบครัว คนโสด และผู้สูงอายุ คือ โครงการประเภท 2-room Flexi Scheme ซึ่งภายใต้โครงการนี้ผู้สูงอายุ

สามารถเลือกระยะเวลาการเช่าได้ ขึ้นอยู่กับอายุ ความจ าเป็น และความประสงค์ ทั้งนี้ระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 

15-45 ปี และสามารถต่ออายุการเช่าได้เพ่ิมอีกครั้งละ 5 ปีไปจนถึงอายุไม่เกิน 95 ปี 

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการ Senior Priority Scheme (SPS) ซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่

ผู้สูงอายุที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยในโครงการที่มีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ตนเองคุ้นเคยหรืออยู่ใกล้ญาติพ่ีน้อง 

โดยมีการจัดสัดส่วนห้องพักในโครงการร้อยละ 40 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดไว้ส าหรับจัดท าห้องประเภท  

2 ห้องปรับขยายรูปแบบการใช้พื้นที่ภายในห้องได้ ส าหรับผู้ซื้อที่ก าลังจะเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้สูงอายุแล้ว 
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2.2.1.4 ผลการด าเนินงาน และโครงการ/โครงงาน/แผนงาน ปัจจุบันและอนาคต 

ปัจจุบันสาธารณรัฐสิงคโปร์มีที่อยู่อาศัยที่รัฐเป็นผู้จัดหา (Public Housing) จ านวนกว่า 1 ล้านหน่วย  

ประชากรกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ในโครงการของ

ภาคเอกชนที่เป็นทั้งเช่า และซื้อ หรือสร้างเองบนที่ดินรัฐ โดยประมาณร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด 

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติจะตั้งอยู่ในบริเวณเคหะชุมชนซึ่งมีสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการพร้อม เช่น โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนันทนาการ 

ซึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมเลือกอยู่อาศัย ได้แก่ Ang Mo Kio Town, Toa Payoh, Clementi, Yishun, Bishan, 

Hougang, Simei, Woodlands, Punggol, Bukit Batok, Tampines ฯลฯ  

การเคหะแห่งชาติจัดท าที่อยู่อาศัย 8 ประเภท ประกอบด้วย 

(1) แฟลต 1 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

(2) แฟลต 2 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

(3) แฟลต 3 ห้องนอน  

(4) แฟลต 4 ห้องนอน  

(5) แฟลต 5 ห้องนอน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 100 ตารางเมตร 

(6) แฟลตห้องขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 100 ตารางเมตร 

(7) แฟลตห้องอเนกประสงค์ (Studio Apartments) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

(8) แฟลตส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง (Sandwiched Class) ขนาดพื้นที่ใช้สอยระหว่าง 139–158 

ตารางเมตร 

เดิมเมื่อก่อตั้งการเคหะแห่งชาติในปี พ.ศ.2503 เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับเช่าให้กับประชาชน 

ผู้มีรายได้น้อย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปล่อยนโยบายสนับสนุนการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 

(Home Ownership Scheme) ส าหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ด้วยการก าหนดโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยระยะ 5 ปี 

(Five-year Building Programme 1960-1965) เพ่ือส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งผล

จากนโยบายส่งเสริมการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนที่อยู่อาศัยประเภทซื้อมีถึงร้อยละ 95 

อีกประมาณร้อยละ 5 ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่า  

รัฐบาลส่งเสริมการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอาคารของรัฐด้วยการจัดหาแหล่งเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย 

เป็นเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund) ที่เป็นเงินออมหักจากรายได้ โดยเงินจาก

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้สามารถน าไปใช้ซื้อที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่หรือที่อยู่อาศัยมือสองก็ได้ 
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นอกจากการจัดหาที่อยู่อาศัยที่กล่าวมา การเคหะแห่งชาติยังมีแผนงานและโครงการในอนาคต

ประกอบด้วย 

(1) โครงการ Estate Renewal Strategy (ERS) Programme เพ่ือการฟ้ืนฟูเมืองและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง 

(2) โครงการ  Main and Interim Upgrading Programmes  โครงการ  Selective En bloc 

Redevelopment Scheme (SERS) และ โครงการ Lift Upgrading Programme (LUP) เป็นโครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยด้วยการท าศูนย์กลางของเมืองให้มีความทันสมัย เพ่ิมหรือปรับปรุงสิ่งอ านวย 

ความสะดวกในชุมชน  

(3) โครงการ Enhancement for Active Seniors (EASE) Programme เพ่ือปรับปรุงและอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่อาศัยอยู่ในแฟลตของการเคหะ

แห่งชาติ 

(4) การประกาศใช้แผน Roadmap to Better Living in HDB Towns ในปี พ.ศ.2554 เป็นแผน

ล่วงหน้าระยะเวลา 5-10 ปีในการจัดหาสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งแผนนี้เน้น

การสร้างเมืองให้มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ เป็นเมืองที่มีการออกแบบดี (Well-designed Towns) เป็น

เมืองที่มีความยั่งยืน (Sustainable Towns) และเป็นเมืองที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community-centric 

Towns) 

(5) การประกาศจัดท าโครงการที่อยู่อาศัย Smart HDB Town โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยท าให้โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติมีความน่าอยู่ มีการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย  

 

2.2.1.5 ระบบการเงินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์มีระบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยที่ เป็นเอกลักษณ์ 

โดยประมาณ 3 ใน 4 ของที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ถูกสร้างโดยการเคหะแห่งชาติ (Housing and 

Development Board: HDB) โดยมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Central Provident Fund: CPF) เป็นแหล่งเงิน

ส าคัญเพ่ือเรื่องที่อยู่อาศัย และยังมีแหล่งเงินกู้ส าหรับที่อยู่อาศัยในส่วนที่เป็นภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทเงินทุน และไปรษณีย์ ส่งผลให้สาธารณรัฐสิงคโปร์มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้าน (Home Ownership 

Rate) สูงถึงร้อยละ 90 [14] ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 76.2) ของที่ดินใน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงท าให้สามารถบริหารจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ใน

ราคาไม่สูงนัก [15] 
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หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้แก่ Housing 

and Development Board (HDB) และ Central Provident Fund (CPF) ซึ่งเปน็กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์  

การด าเนินงานของการเคหะแห่งชาติในระยะแรกมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย

หลังจากปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา เมื่อระดับรายได้ของประชาชนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เริ่มสูงขึ้นรัฐบาลจึงเปลี่ยน

นโยบายเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้ปานกลางแทน [16] 

แหล่งงบประมาณของการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์มีสองส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) งบประมาณรัฐบาล ซึ่งให้การสนับสนุนในสองส่วน คือ  

(1.1) การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านทุน (Capital Expenditure) ได้แก่ ค่าก่อสร้างและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  

(1.2) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนขาด (Deficit) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุดหนุน (Subsidy) 

แต่ละปีส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินของการเคหะแห่งชาติ 

(2) รายได้ของการเคหะแห่งชาติน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งหากมีรายได้ไม่เพียงพอ 

จะได้รับการสนับสนุนส่วนขาดจากรัฐบาล (ตามข้อ 1.2) 

การเคหะแห่งชาติให้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยโดยมีสัญญา 99 ปี (99-year Leasehold) ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลในรูปแบบของการกู้เงินจากรัฐบาลเพ่ือน ามาให้ผู้ซื้อกู้ต่อ ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติจ่ายดอกเบี้ย 

ให้รัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในขณะนั้น (Prevailing CPF Savings Rate) 

เงินกู้ที่การเคหะแห่งชาติให้ผู้ซื้อกู้ โดยปกติมีมูลค่าประมาณร้อยละ 80 ของราคาที่อยู่อาศัยและมีก าหนดคืน 

ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติคิดดอกเบี้ยผู้กู้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพร้อยละ 0.1  

ส าหรับ Central Provident Fund (CPF) หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของสิงคโปร์จัดตั้งในปี พ.ศ.2498 

โดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับคนท างานของสิงคโปร์ มีการหักเงินจาก

เงินเดือนของลูกจ้างเข้ากองทุนทุกเดือนและให้นายจ้างสมทบเพ่ิมด้วยอัตราส่วนที่ลูกจ้างจ่าย  

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นสถาบันการเงินที่ส าคัญส าหรับการเงินที่อยู่อาศัย โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 

กฎหมายอนุญาตให้สามารถถอนเงินจากกองทุนเพ่ือน าไปซื้อที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้ โดยสามารถ

ถอนเงินออมเพ่ือน าไปจ่ายเป็นเงินดาวน์ร้อยละ 20 ได้ และสามารถถอนเพ่ือจ่ายผ่อนช าระเงินงวดรายเดือนได้ 

ทั้งนี้ในภายหลังสมาชิกสามารถถอนเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ทั้งของการเคหะแห่งชาติและเอกชน  

  



64 

แผนภาพที่ 2 ระบบการเงินที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์  

 
ที่มา: Sock- Yong Phang and Matthias Helble.  Housing Policies in Singapore.  ADBI Working Paper Series.  Asian Development 

Bank Institute. (2016). https://www.adb.org/sites/default/files/publication/181599/adbi-wp559.pdf 

 

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เช่น ผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการได้รับเงินสดจากที่อยู่อาศัย  

มีวิธีการดังต่อไปนี้  (1) การให้เช่าห้องในที่อยู่อาศัยหรือการให้เช่าที่อยู่อาศัย  (2) ภายใต้ Lease Buyback 

Scheme เจ้าของที่อยู่อาศัยสามารถขายสัญญาเช่าซื้อบางส่วนเพ่ือรับเงินสดหรือเงินรายเดือนไปตลอดชีวิต 

(Reverse Mortgage)  (3) เจ้าของที่อยู่อาศัยสามารถขายที่อยู่อาศัยและซื้อที่อยู่อาศัยที่เล็กลงหรือมีสัญญา

เช่าซื้อที่สั้นลง [17] 

ในภาพรวม สาธารณรัฐสิงคโปร์มีแนวทางในการระดมทุน โดยมีการเคหะแห่งชาติและกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนระบบการเงินที่อยู่อาศัย และมี Reverse Mortgage ผ่านกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถมีเงินสดใช้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต  
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2.2.2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐเกาหลี [18] 

2.2.2.1 ความเป็นมา 

ประเทศเกาหลีใต้มีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีขนาดพ้ืนที่

ประมาณ 100,210 ตารางกิโลเมตร [19] ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนประชากร 51,275,170 คน [20] 

สาธารณรัฐเกาหลีมีนโยบายสนับสนุนอุปทานที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน  

ที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนทุกกลุ่มรายได้และเพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยเพ่ือเช่าให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยแบ่งตาม

กลุ่มรายได้ ประกอบด้วย  

1) ผู้มีรายได้น้อยมาก เป็นที่อยู่อาศัยประเภทเช่าแบบถาวร (Permanent Rental Housing: PRH) 

โดยจะได้รับการจัดสรรที่อยู่อาศัยขนาดเล็กหรือได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าเป็นเงินสดภายใต้โครงการ 

Housing Benefit ซึ่งที่อยู่อาศัยร้อยละ 60 ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือเช่า

ระยะยาวที่รัฐก าหนดค่าเช่าในอัตราที่ถูกกว่าอัตราตลาดร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 40 ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าจะมี

การขายหน่วยพักอาศัยนั้นในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด  

2) ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางค่อนข้างน้อย รัฐให้การจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทเช่าแบบระยะยาว 

(Long-term Permanent Rental Housing) หรือจัดสรรเงินกู้เพ่ือการวางมัดจ าค่าเช่า (Chonsei Deposit) 

รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกให้ประชาชนกลุ่มนี้  

3) ผู้มีรายได้ปานกลาง รัฐบาลหยุดการสนับสนุนผู้มีรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยให้ผู้มี

รายได้ปานกลางเช่าที่อยู่อาศัยในตลาดเอกชน  

4) ผู้มีรายได้สูง รัฐไม่มีสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้มีรายได้สูง แต่มีการสนับสนุนด้วยมาตรการ

หรือกลไกทางการเงินเพ่ือจัดสรรเงินกู้ [21]  

 

2.2.2.2 องค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1) กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม (Ministry of Land, Infrastructure and Transport: 

MOLIT) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2491 มีภารกิจหลัก คือ ประสานงานและจัดให้มีนโยบายและกฎหมายเกี่ ยวกับ

อาณาเขตของประเทศ บ ารุงรักษาและพัฒนาอาณาเขตของประเทศและทรัพยากรน้ า สร้างเมือง การคมนาคม 

และท่ีอยู่อาศัย บ ารุงรักษาชายฝั่งทะเล แม่น้ า และท่ีดิน 

โครงสร้างการบริหารงาน (Organization) 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมมีหน่วยงานระดับกรมที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดิน คือ Housing and Land Office โดยมีหน่วยงานระดับกองในสังกัด 4 กอง คือ  
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(1) General for Housing Policy  (2) General for Housing Welfare Policy  (3) General for Land Policy 

และ (4) General for Spatial Information Policy  
 

2) บรรษัทท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยแห่งเกาหลี 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลี (Korea Land and Housing Corporation: LH) ก่อตั้งมา

เป็นเวลาประมาณ 50 ปี โดยเริ่มจากการก่อตั้งบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีในปี พ.ศ.2505 แล้วน ามา 

ควบรวมกับบรรษัทที่ดินแห่งเกาหลี (ก่อตั้งในปี พ.ศ.2522) ในปี พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนและ  

การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรษัทท่ีดินและท่ีอยู่อาศัยแห่งเกาหลีมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ก่อสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ให้มีจ านวนเพียงพอ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการอยู่อาศัย รวมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัยสวัสดิการ 

- พัฒนาพื้นที่ที่เป็นย่านที่อยู่อาศัย เมืองใหม่ การบริหารเมืองแบบหลากหลายหน้าที่ (Multi-function 

Administrative City) เมืองนวัตกรรม รวมทั้งการฟ้ืนฟูเมืองเพ่ือสร้างพ้ืนที่ว่างและสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

ในการอยู่อาศัย 

- พัฒนาย่านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศและ  

การสร้างงาน 

- บ ารุงรักษาและบริหารจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยประเภทเช่าและบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินและ

ที่อยู่อาศัย 

บรรษัทที่ดินและท่ีอยู่อาศัยแห่งเกาหลีรับผิดชอบการบริหารโครงการและการด าเนินการด้านต่างๆ 

ดังนี้ 

(1) ธุรกิจด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย (Korea Land and Housing Corporation Housing Welfare 

Business) ได้แก ่

- ที่อยู่อาศัยประเภทเช่าของรัฐ (Public Rental Housing) โดยในปี พ.ศ.2561 มีที่อยู่อาศัย

ประเภทเช่ารวมทั้งสิ้น 1,120,000 หน่วย ในจ านวนนี้เป็นของบรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีร้อยละ 75  

- โปรแกรมสิทธิประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย (Housing Benefit Programs) โดยการตรวจสอบ 

ที่อยู่อาศัยจ านวน 945,000 หน่วยและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจ านวน 21,000 หน่วย 

- โปรแกรมการดูแลการอยู่อาศัย (Residential Care Programs) ประกอบด้วยบริการดูแลเด็ก 

บริการดูแลผู้สูงอายุ รถร่วมบริการ โปรแกรมด้านศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว โครงการอาหารส าหรับเด็ก 

และห้องสมุด 
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-  โปรแกรมสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (Information Supporting Programs) เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

-  โปรแกรมสนับสนุนการบริหารอะพาร์ตเมนต์ โดยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

อะพาร์ตเมนต์และให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

(2) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

เป็นโครงการสร้างเมืองที่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาการใช้ที่ดิน

ให้มีความสมดุล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างที่พักอาศัย สถานที่ ท างาน การใช้

ชีวิต และการรักษาสภาพแวดล้อม 

(3) เมืองใหม่ การพัฒนาที่ดิน และการฟ้ืนฟูเมือง (New Town, Land Development and Urban 

Regeneration) 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีฟ้ืนฟูเมืองด้วยการสร้างเมืองนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยี  

ขั้นสูงให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้สอดรับกับบริบทสังคมสูงวัย 

(4) เขตเศรษฐกิจเสรี (Free Economic Zones) 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีมุ่งสร้างแบรนด์ “Business Friendly Korea” ที่เอ้ือต่อ

การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยจัดให้มีบริการธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ 

(5) ย่านอุตสาหกรรม (Industrial Complexes) 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีมุ่งเป็นผู้น าในการพัฒนาย่านอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง

ความแข็งแกร่งในการแข่งขันของประเทศ 

(6) การบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Operation of National Land) 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีมุ่งสร้างระบบการบริหารทรัพยากรที่ดินเพ่ือช่วยให้  

การพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2.2.3 ระบบการเงินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐของ

สาธารณรัฐเกาหลี 

ในปี พ.ศ.2561 อัตราการเป็นเจ้าของบ้าน (Home Ownership Rate) ของสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ที่

ร้อยละ 57.7 [22] ในกรณีของสาธารณรัฐเกาหลี ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่รัฐบาลมีส่วนในการสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยผู้มี

รายได้น้อย [23]  
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ในอดีตการจัดสรรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีถูกจ ากัดด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ในปี พ.ศ.2534 

เริ่มมีการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงิน (Financial Deregulation) ซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ

จัดสรรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยได้ [24] ในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลได้จัดตั้ง Secondary Mortgage Market Enterprise 

(SMME) เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับหน่วยงานที่มีบทบาทในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งเป็นบรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่งเกาหลีขึ้นในเวลาต่อมา โดยมีบทบาท

หน้าที่ด้านการพัฒนาที่ดินในเขตเมือง การดูแลและบริหารจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัย 

ในด้านของการให้กู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัย ธนาคารเพ่ือที่อยู่อาศัยและธนาคารพาณิชย์ท าหน้ าที่หลัก 

ในการปล่อยกู้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางจนถึงรายได้สูง นอกจากนี้หน่วยงาน Korea Housing Finance 

Corporation (KHFC) มีบทบาทส าคัญในด้านการเงินส าหรับที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐเกาหลี โดยในปี พ.ศ.2547 

รัฐบาลและธนาคารกลางเกาหลีได้ร่วมกันก่อตั้ง Korea Housing Finance Corporation (KHFC) ซึ่งท าหน้าที่ 

ทั้งปล่อยกู้โดยตรงให้กับประชาชนและท า Mortgage Securitization ในรูปแบบคล้ายกับ Fannie Mae และ 

Freddie Mac ของสหรัฐอเมริกา Korea Housing Finance Corporation ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ [25] 

นอกจากนี้ Korea Housing Finance Corporation ยังท า Reverse Mortgage และ Housing Guarantee 

(การค้ าประกันส าหรับผู้ก่อสร้างที่ต้องการแสวงหาแหล่งเงินกู้) อีกด้วย [26]  

Korea National Housing and Urban Fund (NHUF) เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ 

Korea Housing and Urban Guarantee Corporation (HUG) โดยมีบทบาทในการให้เงินกู้  การลงทุน 

และการค้ าประกัน โดย Korea National Housing and Urban Fund ได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทมาจาก 

National Housing Fund เดิม และเปลี่ยนจากการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมาเป็นการดึงดูดเงินลงทุน

จากภาคเอกชนแทน [27]  
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2.2.3 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น 

2.2.3.1 ความเป็นมา 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 377,944 ตารางกิโลเมตร [28] 

ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนประชากร 126,424,191 คน [29] ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เกิดกับประชาชนของญี่ปุ่น

โดยเฉพาะในวัยท างาน คือ ปัญหาด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาของที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ.2493 รัฐบาลญี่ปุ่น

ได้ก่อตั้งบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Government Housing Loan Corporation: GHLC) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือจัดหาเงินทุนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ าส าหรับการก่อสร้างหรือซื้อบ้าน และในปี พ.ศ.2494 ได้ออก 

“พระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยที่ด าเนินการโดยสาธารณชน” โดยรัฐบาลกลางจะให้เงินอุดหนุนเพ่ือให้รัฐบาล

ท้องถิ่นจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าในราคาที่ต่ า ต่อมาในปี พ.ศ.2498 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ก่อตั้งบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Corporation: JHC) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอันเกิดจาก

การไหลบ่าเข้ามาของผู้คนในเมืองส าคัญของญี่ปุ่น โดยการจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยให้กับ

คนท างาน มีการจัดการระบบจัดหาที่อยู่อาศัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน และต่อมาเมื่อสถานการณ์

ของประเทศญี่ปุ่นดีขึ้น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยแบบเดิมในประเทศญี่ปุ่นเริ่มหมดไป องค์การที่อยู่อาศัย

จึงได้ควบรวมกับองค์การอื่นๆ ของรัฐ เช่น องค์การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development Corporation) 

องค์การพัฒนาภูมิภาค (Japan Regional Development Corporation) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานเป็นส านักงานฟ้ืนฟูเมือง (Urban Renaissance Agency: UR) จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้นโยบายการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลักของการเคหะของญี่ปุ่น 

(Three Pillars of Japan's Housing) ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายประกอบด้วย [30] 

1) บรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Corporation: JHC) (พ.ศ.2498) ปัจจุบัน 

คือ Urban Renaissance Agency หรือ UR ท าหน้าที่จัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินส าหรับชนชั้นกลาง 

2) พระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยของรัฐ (The Public Housing Act) (พ.ศ.2494) เพ่ือจัดการเกี่ยวกับ 

บ้านเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาที่อยู่อาศัย โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

3) บรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (The Government Housing Loan Corporation: GHLC) (พ.ศ.2493) 

หรือปัจจุบัน คือ บรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัย (Japan Housing Finance Agency: JHF) ท าหน้าที่ปล่อย

สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิรูปนโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยใหม่ อันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ที่มีอัตรา

การเพ่ิมประชากรลดลง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากข้ึน ปัญหาเหล่านี้กระทบต่อการจัดการ 

ที่อยู่อาศัยในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และด้านมาตรฐาน ท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญใหม่  

ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งให ญ่
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ในกรอบพ้ืนฐานของนโยบายที่อยู่อาศัย คือ การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของมาตรฐานการอยู่อาศัยใน

ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดหาเครือข่าย ความปลอดภัย

ส าหรับผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยเป็นพิเศษ เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุและเด็ก เป็นต้น 

 

2.2.3.2 องค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1) องค์กรระดับประเทศ 

- กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport and Tourism: MLIT) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 เป็นกระทรวงขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่

รับผิดชอบก ากับดูแลในเรื่องที่ดิน สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเที่ยว ซึ่งมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ

ที่ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ ส านักงานเคหะ (Housing Bureau) ท าหน้าที่ก าหนด

นโยบาย ก ากับและดูแลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดรูปที่ดิน ตลอดจนการพัฒนาเมืองของประเทศญี่ปุ่น 

- บรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency: JHF) ท าหน้าที่

จัดหาเงินทุนส าหรับการสร้างบ้านและมีส่วนช่วยให้มีการด ารงชีวิตที่มั่นคงและปรับปรุงสวัสดิการสังคมของ

ประชาชนญี่ปุ่น ซึ่งปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนกู้ยืมเงินด้วยการจ านอง และเป็นกองทุนกู้ยืมที่จ าเป็นส าหรับ 

การสร้างอาคารเพื่อการกู้คืนจากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ 

- ส านักงานฟ้ืนฟูเมือง (Urban Renaissance Agency หรือ UR) เป็นองค์กรอิสระ (Independent 

Administrative Institution) เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ ปรับเปลี่ยนมาจาก

บรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Corporation: JHC) ท าให้มีความคล่องตัวมากกว่า 

การเป็นหน่วยงานราชการปกติ ซึ่งแต่เดิมบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 โดยบทบาทที่ส าคัญของบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น 

คือ การสร้างอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรือขาย โดยโครงการส าคัญของบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น คือ 

โครงการดันจิ เป็นโครงการก่อสร้างอะพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่หลายหลังในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งมักจะเป็นพ้ืนที่  

นอกเมือง เป็นการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยที่ครบวงจร เช่น สาธารณูปโภค น้ าประปา ไฟฟ้า โรงเรียน ร้านค้าต่างๆ 

รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งให้มีความพร้อมในการขนส่งผู้คนเข้าไปท างานในเมือง [31] [32]  

 ภายหลังเมื่อสถานการณ์การขาดแคลนที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นคลี่คลายลงจึงได้ควบรวมองค์การ

ที่อยู่อาศัยกับองค์การอ่ืนๆ ของรัฐ อาทิ บรรษัทพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development Corporation) 

บรรษัทพัฒนาภูมิภาค (Japan Regional Development Corporation) จนกระทั่งในปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยน

ชื่อหน่วยงานเป็นส านักงานฟื้นฟูเมืองมาจนถึงปัจจุบัน งานของส านักงานฟื้นฟูเมืองแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบ ารุงรักษา

ที่อยู่อาศัย โดยส านักงานฟ้ืนฟูเมืองอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม 
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และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่น ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมามากกว่า 50 ปี โดยเน้น

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ในเมือง การบ ารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติ  

อีกท้ังยังดูแลหน่วยที่อยู่อาศัยมากกว่า 770,000 หน่วยทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมถึง 450,000 หน่วยในเขตโตเกียว 

 พันธกิจของส านักงานฟื้นฟูเมือง คือ การสร้างเมืองต่างๆ ให้สวยงาม ปลอดภัย และมีความสุขสบาย 

โครงสร้างการบริหารของส านักงานฟ้ืนฟูเมืองส านักงานใหญ่ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน

บริหารอาวุโส รองประธานบริหาร และรองประธานกรรมการ ส าหรับการท างานแบ่งเป็น 14 ฝ่ายงาน ดังนี้ 

1. ฝ่ายวางแผนบริษัท (Corporate Planning Department) 

2. ฝ่ายงานทั่วไป (General Affairs Department) 

3. ฝ่ายบุคคล (Personnel Department) 

4. ฝ่ายการเงินและการช าระบัญชี (Account Settlement and Finance Department) 

5. ฝ่ายการจัดการต้นทุนและเทคโนโลยี (Technology and Cost Management Department) 

6. ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Department) 

7. ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามและกฎหมาย (Compliance and Legal Affairs Department) 

8. ส านักงานตรวจสอบภายใน (Audit Office) 

9. ฝ่ายสนับสนุนการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว (Earthquake Disaster Reconstruction Support 

Department) 

10. ฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์ (Asset Strategy Department) 

11. ฝ่ายฟ้ืนฟูเมือง (Urban Renaissance Department) 

12. ฝ่ายการจัดการที่อยู่อาศัย (Housing Management Department) 

13. ฝ่ายกลยุทธ์สวัสดิการ (Comprehensive Welfare Strategy Department) 

14. ฝ่ายส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับสต็อก (Stock Operation Promotion Department)  

นอกจากนี้ยังมีส านักงานสาขาจ านวน 8 สาขา ได้แก่ 

1. ส านักงานสาขาสนับสนุนการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหวมิยากิ  

(Miyagi Earthquake Disaster Reconstruction Support Branch Office) 

2. ส านักงานสาขาสนับสนุนการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหวฟุกุชิมา  

(Fukushima Earthquake Disaster Reconstruction Support Branch Office) 

3. ส านักงานสาขาสนับสนุนการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหวอิวาเตะ  

(Iwate Earthquake Disaster Reconstruction Support Branch Office) 

4. ส านักงานสาขาฟ้ืนฟูเมืองญี่ปุ่นตะวันออก (East Japan Urban Renaissance Branch Office) 
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5. ส านักงานสาขาให้เช่าที่อยู่อาศัยญี่ปุ่นตะวันออก (East Japan Rental Housing Branch Office) 

6. ส านักงานสาขาภูมิภาคชูบุ (Chubu Branch Office) 

7. ส านักงานสาขาญี่ปุ่นตะวันตก (West Japan Branch Office) 

8. ส านักงานสาขาภูมิภาคคิวชู (Kyushu Branch Office) 

ประวัติศาสตร์การเติบโตทางสังคมของญี่ปุ่นนั้นควบคู่ไปกับการท างานของส านักงานฟ้ืนฟูเมืองมา

โดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญโดยแบ่งออกเป็น 7 ทศวรรษ ดังนี้  

- พ.ศ.2493-2502: การส่งเสริมบ้านสไตล์ใหม่ 

บรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบ้านหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยให้เป็นแบบใหม่ที่เรียกว่า “สไตล์ DK” โดยมีห้องครัวรับประทาน

อาหาร เพ่ือแยกห้องรับประทานอาหารและห้องนอนออกจากกัน แทนที่จะเป็นรูปแบบที่พักอาศัยแบบดั้งเดิม

ที่มีการรับประทานอาหารและหลับนอนในบริเวณเดียวกัน 

- พ.ศ.2503-2512: การจัดการอุปทานที่อยู่อาศัยจ านวนมาก 

ส านักงานฟื้นฟูเมืองจัดการกับความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง เนื่องจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงมีการสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่จ านวนมากในย่านชุมชนและชานเมือง

มากกว่า 60,000 หน่วยต่อปี โดยพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การวางแนวของอาคาร  

ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 

- พ.ศ.2513-2522: การพัฒนาเมืองใหม่ขนาดใหญ่ 

ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองด าเนินการพัฒนาเมืองใหม่ขนาดใหญ่และจัดหาที่ พักอาศัยและพ้ืนที่ที่มีที่ดิน

จ านวนมากในเขตชานเมือง โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดแผนหลักไปจนถึงการปฏิบัติจริงของโครงการ  

ซึ่งส านักงานฟ้ืนฟูเมืองมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนในญี่ปุ่นในฐานะที่บุกเบิกการพัฒนาครั้งใหญ่ 

- พ.ศ.2523-2532: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมผ่าน TOD 

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยลดลงส านักงานฟ้ืนฟูเมืองจึงปรับการท างานจากเน้นการสร้าง

ที่อยู่อาศัยไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development: 

TOD) ซึ่งเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน  

มีความหนาแน่นสูง และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เช่น การพัฒนาพ้ืนที่หน้าสถานี อาคาร และสิ่งอ านวย

ความสะดวกสาธารณะ พร้อมกับการก่อสร้างทางรถไฟ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม ตั้งแต่ที่พัก

อาศัย ส านักงาน อาคารพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืนๆ และออกแบบเพ่ือรองรับผู้ใช้ระบบขนส่ง

มวลชนเป็นหลัก ลดการพ่ึงพาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
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- พ.ศ.2533-2542: การสร้างเมืองอเนกประสงค์ที่น่าสนใจและเป็นหนึ่งเดียว 

ส านักงานฟื้นฟูเมืองได้พัฒนาเมืองที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเมืองโพลีเซนทริก  (Polycentric) เพ่ือ 

ลดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและประชากรในเขตเมือง ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการพัฒนาในเมืองไปที่

การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เปราะบางที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังสงคราม นอกจากนี้ได้มีบทบาทในการสร้าง

เมืองใหม่จากแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่ฮันชิน อาวาจิที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2538 

- พ.ศ.2543-2552: การใช้ประโยชน์จากสต็อกที่อยู่อาศัยและการตอบสนองต่ออัตราการเกิดต่ า

และสังคมผู้สูงอายุ 

นอกเหนือจากการสร้างใหม่และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใน พ.ศ.2493-2512 ส านักงาน

ฟ้ืนฟูเมืองยังพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่มีอัตราการเกิดต่ าและสังคมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ตอบสนองครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 

- พ.ศ.2553-2562: การสร้างธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นฐานสนับสนุนการกู้คืนความเสียหาย 

ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตที่อยู่ในสังคมสูงวัยและการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกผ่านการพัฒนาเมือง ตลอดจนการเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนการฟ้ืนฟู

จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2554 

แผนภาพที่ 3  การท างานของส านักงานฟ้ืนฟูเมืองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
ที่มา:  Urban Renaissance Agency. International Business Department. [ออนไลน์]. [ม.ป.ป.] [สบืค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2563]. 

แหล่งที่มา: https://www.ur-net.go.jp/overseas/business/index.html 
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ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองท างานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม 

และการท่องเที่ยว (MLIT) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงที่ดินฯ เป็นหน่วยงานวางแผนและด าเนินนโยบาย 

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองจึงถือเป็นหน่วยปฏิบัติที่น าเอานโยบาย 

ที่กระทรวงก าหนดมาด าเนินการผ่านโครงการต่างๆ ในขณะที่การท างานกับภาคเอกชนนั้นจะเป็นไปในลักษณะ

ของความร่วมมือหรือการสนับสนุนการด าเนินโครงการ เช่นเดียวกับการท างานระหว่างส านักงานฟื้นฟูเมืองกับ

รัฐบาลท้องถิ่น 

 

2.2.3.3 กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา  

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งให้  

คนทุกกลุ่มมีที่อยู่อาศัย ประกอบกับประเทศญี่ปุ่นมีภาวะเจริญพันธุ์ต่ ามาก สังคมของญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงอายุ

ระดับสุดยอด (Super Aged Society) การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยจึงมุ่งเน้นโครงการเพ่ือผู้สูงอายุโดยการออกแบบ

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส าหรับคนทุกวัย ซึ่งญี่ปุ่นมีการออกกฎหมาย ‘Barrier Free Law’ หรือที่เรียกว่า กฎหมาย

เพ่ือการสนับสนุนการเคลื่อนที่และการเข้าถึงอย่างสะดวกสบายของผู้พิการและผู้สูงอายุมาบังคับใช้ ตั ้งแต่ปี 

พ.ศ.2549 

 

2.2.3.4 ผลการด าเนินงาน และโครงการ/โครงงาน/แผนงาน ปัจจุบันและอนาคต 

1) ด้านการฟื้นฟูของเมือง (Urban Rejuvenation Field) 

 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูเมืองโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ  

ในการแข่งขันระหว่างประเทศของเมือง ปรับปรุงพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นอย่างหนาแน่นและด าเนินโครงการอ่ืนๆ เพ่ือ

ส่งเสริมการฟ้ืนฟูเมือง เช่น โครงการพัฒนาเมืองแบบต่อเนื่อง “โครงการโอเทมาชิ” เป็นโครงการพัฒนาเมือง

เพ่ือสร้างเมืองใหม่ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกและ “โครงการภูมิภาคคันไซ” (Northern District 

(Umekita)) สถานีโอซาก้า ซึ่งบริเวณนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีขนส่งอุเมดะทางเหนือของ JR ซึ่งสถานีโอซาก้า

เป็นพื้นที่ที่ก่อตั้งแรกเริ่มที่เหลืออยู่ในเมืองซึ่งเป็นจุดส าคัญของภูมิภาคคันไซ ส านักงานฟื้นฟูเมืองจึงมุ่งมั่นที่จะ

สร้างเมืองระดับโลกท่ีสะดวกสบายและคึกคักไปพร้อมกับการฟื้นฟูเมือง จากนั้นส านักงานฟื้นฟูเมืองเริ่มเปิดตัว

โครงการและเริ่มต้นการพัฒนาโดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และรัฐบาลในฐานะ

ผู้พัฒนาและเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (Living Environment Field) 

 ด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้าน อาคารสูง (แฟลต อะพาร์ตเมนต์) ประมาณ 

740,000 ยูนิต ให้มีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบาย ทั้งยังมีภารกิจเกี่ยวกับโครงข่าย 
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ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยส าหรับที่พักอาศัยผู้สูงอายุและคนเลี้ยงเด็ก ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งที่อยู่อาศัย

และชุมชนเพ่ือการจัดการสังคมสูงอายุโดยส านักงานฟ้ืนฟูเมืองมีส่วนร่วมในการสร้าง “บ้านอัจฉริยะเพ่ือสุขภาวะ

ที่ดี” (Smart Wellness Houses) ที่จะช่วยให้คนทุกรุ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะ 

ด้วยการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขภาพและบริการสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เพ่ิมมูลค่าของอาคารอะพาร์ตเมนต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างปลอดภัย และมีความสุข 

3) ด้านการพัฒนาเมืองขึ้นใหม่จากภัยพิบัติ (Disaster Redevelopment Field) 

สนับสนุนการจัดการพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น

ตะวันออกซึ่งเกิดความเสียหายในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน แผ่นดินไหวท าให้เกิดการพัฒนาเมืองที่ทนทานต่อ  

ภัยพิบัติ โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง การแก้ไขความทรุดโทรม

และการเสริมมาตรการป้องกันภัยพิบัติ เช่น โครงการฟ้ืนฟูชุมชนในเขตอุซุอิโซะ (Usuiso) และโทยามะ 

(Toyoma) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือการฟ้ืนฟูส าหรับผู้อพยพจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เมืองอิวากิ ในจังหวัด  

ฟุกุชิมะ โครงการฟื้นฟูชุมชนในเขตมาชิกาตะ (Machikata) การก่อสร้างอาคารสาธารณะฉุกเฉินในเขตโอกะคุชิ 

(Ogakuchi) และอีก 6 อ าเภอ และสนับสนุนงานจ้างเหมาก่อสร้างในเมืองที่เมืองโอสึจิโช (Otsuchi-cho) 

จังหวัดอิวาเตะ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาเมืองขึ้นใหม่จากภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่างๆ ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองได้สนับสนุนการฟ้ืนฟูโดย

มีที่อยู่อาศัยให้เช่าทั้งหมด 970 ยูนิต บนที่ดินประมาณ 6 ไร่ 1 งาน โดยการก่อสร้างที่พักชั่วคราวโดยบุคลากร

ทางเทคนิคท้ังหมด 184 คน นอกจากนี้ยังสนับสนุนแผนการฟ้ืนฟูด้วยการส่งบุคลากรทางเทคนิคท้ังหมด 59 คน 

ไปยัง 18 หมู่บ้านและเมืองต่างๆ มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกับ 22 เทศบาลในพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติ  

เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูผ่านการพัฒนาเมือง รวมถึงการก่อตั้งระบบต่างๆ โดยมีการจัดตั้งส านักงานท้องถิ่นใน  

12 เมืองชายฝั่งและเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนโครงการส าหรับแต่ละเมืองส าหรับแผนเพ่ืออนาคต

ของผู้อยู่อาศัยผ่านการประชุมชี้แจงและสัมภาษณ์รายบุคคล 

4) ด้านสิ่งแวดล้อมชานเมือง (Suburban Environment Field) 

ส านักงานฟ้ืนฟูเมืองตระหนักถึงวิถีชีวิตชานเมืองที่ใช้ประโยชน์ผ่านลักษณะเฉพาะต่างๆ ของท้องถิ่น 

ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาเมืองต่างๆ บนพื้นฐานของรูปแบบต่างๆ เช่น อัตราการเกิดของประชากรที่ต่ าและ

สังคมสูงอายุ ด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งส านักงานฟ้ืนฟูเมือง

ด าเนินโครงการพัฒนาเมืองตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กรสาธารณะในระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ 

ในการจัดหาที่อยู่อาศัยและด าเนินการตามแผนพัฒนาเมืองในเมืองใหญ่ โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี พ.ศ.2498 

บรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Corporation) ได้พัฒนาไปทั้งหมด 281 อ าเภอ ครอบคลุม

พ้ืนทีป่ระมาณ 42,000 เฮกเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่อาศัยใน
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เขตชานเมืองและความต้องการที่ดินเพ่ือการพาณิชย์ โดยมีโครงการพัฒนาเมืองหลัก ได้แก่ Tama New 

Town, Chiba New Town, Kohoku New Town และ Tsukuba Express Town 

 

2.2.3.5 ระบบการเงินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐของประเทศ

ญี่ปุ่น 

นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เน้นการเพ่ิมจ านวนที่อยู่อาศัยให้

เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีบรรษัทที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Corporation) ที่ได้

เปลี่ยนเป็นส านักงานฟ้ืนฟูเมือง (Urban Renaissance Agency) และบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Government 

Housing Loan Corporation) ที่ได้เปลี่ยนเป็นบรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing 

Finance Agency) เป็นหน่วยงานหลัก [33] ในภาพรวม ในปี พ.ศ.2561 อัตราการเป็นเจ้าของบ้าน (Home 

Ownership Rate) ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 61.2 [34]  

บรรษัทสินเชื่อการเคหะมีบทบาทส าคัญในการสร้างสภาพคล่องในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งมีส่วนช่วย

กระตุ้นให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแก้ปัญหาความขาดแคลนได้หมดไปในปี พ.ศ.2511 

ซึ่งการด าเนินการของบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยนี้ต้องใช้เงินทุนจ านวนมหาศาล 

แม้บรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจะได้รับเงินทุนตั้งต้นจากรัฐบาลเป็นจ านวนมาก แต่กระนั้นก็ยัง 

ไม่เพียงพอและบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยต้องใช้เงินกู้ภายใต้โครงการ Fiscal Investment and Loan 

Program (FILP) ของกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาปล่อยกู้เป็นสินเชื่อเพ่ือการเคหะ เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อย

สามารถมีที่อยู่อาศัยของตนเองได้ กฎหมายได้ก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ที่บรรษัทสินเชื่อเพ่ือ 

ที่อยู่อาศัยปล่อยให้กับผู้มีรายได้น้อยไว้ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปีซึ่งเป็นระดับดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าต้นทุนที่บรรษัทสินเชื่อ

เพ่ือที่อยู่อาศัยกู้มาจาก โครงการ Fiscal Investment and Loan Program ดังนั้นในการปล่อยกู้ให้กับผู้มี

รายได้น้อยนี้ บรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจึงมีผลการประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีผลประกอบการ

ที่ขาดทุนนั้นไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับการด าเนินงานของบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เนื่องจากได้รับ

เงินชดเชยการขาดทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

แม้ว่าบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจะแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย  

แต่ธนาคารพาณิชย์นั้นอาศัยเงินฝากเป็นแหล่งเงินทุนซึ่งเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์นั้นครบก าหนดไถ่ถอนและ

ได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่สั้นกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะเวลายาวถึง 35 ปี) ดังนั้นจึงเกิด

ปัญหาความไม่สมดุลของอายุ (Maturity Mismatch) ระหว่างแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่ปล่อย ท าให้เป็น

อุปสรรคส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ให้กับลูกค้า  

ในช่วง พ.ศ.2533 เศรษฐกิจเข้าสู่ยุคเงินฝืด อัตราดอกเบี้ยลดระดับต่ าลงมาก ท าให้ลูกหนี้ใช้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ ามาช าระคืนสินเชื่อจากบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยก่อนก าหนด  โดยทั่วไปธนาคารจะคิดค่าปรับ



77 

กับลูกหนี้ที่น าเงินมาช าระสินเชื่อการเคหะก่อนก าหนด เพราะหลังจากที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อระยะยาวเพ่ือ
การเคหะให้กับลูกค้าไปแล้วนั้น ธนาคารจะแปลงสินเชื่อนี้เป็นตราสารหนี้ขายให้กับสาธารณะ โดยน าเงินที่ลูกค้า
ผ่อนช าระสินเชื่อมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตราสารหนี้ เมื่อลูกหนี้มาช าระหนี้ก่อนก าหนดในช่วงดอกเบี้ยต่ า 
ธนาคารจึงมีภาระต้องหาเงินมาจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้แทน 

อย่างไรก็ดีบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยไม่คิดค่าปรับกับลูกหนี้ที่ช าระหนี้ก่อนก าหนดแต่กลับต้องจ่าย
ค่าปรับนั้นให้กับโครงการ Fiscal Investment and Loan Program แทน ซึ่งค่าปรับนี้สุดท้ายก็ตกเป็นภาระ
ทางการคลังของรัฐบาล  

เมื่อภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองกินระยะเวลานานขึ้นภาระทางการคลังของการด าเนินงานของบรรษัท
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยจึงพอกพูนจนรัฐบาลไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไป ดังนั้นบทบาทของบรรษัทสินเชื่อ 
เพ่ือที่อยู่อาศัยจึงถูกปรับลดลง จนในที่สุดในปี พ.ศ.2550 ถูกแทนที่ด้วยบรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency: JHF) [35] 

การด าเนินงานของบรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากบรรษัทสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย ในแง่ที่บรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อการเคหะโดยตรง 
แต่เป็นผู้รับช่วงต่อจากเอกชนที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยกว้านซื้อสินเชื่อจากธนาคารเอกชนมาแปลงให้เป็น
สินทรัพย์แล้วน าออกขายให้นักลงทุน เครื่องมือทางการเงินนี้เรียกว่าหลักทรัพย์ที่รับกระแสเงินสดสินเชื่อที่อยู่
อาศัย (Mortgaged-backed Securities: MBS) 

ด้วยวิธีการนี้บรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แข่งขันกับธนาคารเอกชนใน 
ตลาดสินเชื่อดังเช่นบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  แต่ใช้การออก Mortgaged-backed Securities มา
สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อการเคหะระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารเอกชน บรรษัทการเงินเพื่อที่อยู่
อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 บรรษัทการเงิน
เพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่นสามารถสร้างรายได้ถึง 282 พันล้านเยน   

ตารางท่ี 17  ข้อแตกต่างระหว่างบรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยและบรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น 
 บรรษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย บรรษัทการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น 

เจ้าของ รัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่น 

ผลิตภัณฑ์หลัก การให้กู้ด้วยดอกเบี้ยคงท่ี การให้กู้ด้วยดอกเบี้ยคงท่ี 

การด าเนินการหลัก 
ให้ผู้กู้ท าการกู้โดยตรง  
(ซึ่งเป็นการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์) 

Secondary Market Operation  
(Support Private Sector) 

แหล่งเงินทุนหลัก กู้เงินจากรัฐบาลผ่าน FILP ตราสารหนี้ (MBS) 

เงินสนับสนนุจากรัฐบาล รับเงินสนับสนุน ไม่รับเงินสนับสนุน 

ที่มา:  Masahiro Kobayashi. (2016). The housing market and housing policies in Japan. ADBI Working Paper Series No.558. ADBI Working 
Paper Series: Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/181404/adbi-wp558.pdf 
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2.2.4 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอังกฤษ 

2.2.4.1 ความเป็นมา  

ประเทศอังกฤษหรือในอดีตเรียกว่าแคว้นอังกฤษเป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร  

ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนั้นประเทศอังกฤษก าลังประสบปัญหาหลักเกี่ยวกับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคา 

ที่สามารถจ่ายได้ (Affordable Housing)  อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรยิ่งส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลน

ที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นและส่งผลกระทบหลายพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองหลวงและชนบท มีจ านวนครัวเรือนที่รอ 

การจัดสรรที่อยู่อาศัยหรือพักอยู่อาศัยในที่แออัดและพักอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว เพ่ิมขึ้นตามมา โดยตั้งแต่ 

ในปี พ.ศ.2531 ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 โดยมีความรุนแรงมากขึ้นในเขตเมือง เช่น 

ลอนดอน เลสเตอร์ และลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามประชากรในทุกภูมิภาคต่างดิ้นรนเพ่ือให้ตัวเองมีความสามารถ

ในการมีที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ข้อมูลในปี พ.ศ.2562 ในประเทศอังกฤษมีครัวเรือนกว่า 2 ล้านครัวเรือนที่ต้องน า

รายได้กว่าร้อยละ 50 มาช าระเพ่ือที่พักอาศัยของพวกเขา รวมถึงมีมากกว่า 2 ล้านครัวเรือนที่ไม่สามารถ 

แบกรับค่าเช่าหรือค่าจ านองได้ [36] 

 

1) การพัฒนาที่อยู่อาศัย [37] [38] 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลอังกฤษเริ่มด าเนินโครงการขยายการสร้างที่อยู่อาศัยโดยมอบ

บทบาทให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับผิดชอบ ได้แก่ องค์กรเอกชน เจ้าของที่ดินหรือบ้านเช่าที่ 

จดทะเบียน หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น แต่การสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนโดยเฉพาะในลอนดอน ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2523 การสร้างที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานภาครัฐเริ่มลดลง 

ในขณะที่หน่วยงานเอกชนเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนของภาคเอกชนย่อมมีความเสี่ยง

ต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยและต้นทุนทางการเงิน โดยการสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ที่อยู่อาศัยในอนาคตนั้นจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้มากข้ึนเพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย 

ในปี พ.ศ.2554 ที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยหน่วยงาน 

ได้ก าหนดเป้าหมายของที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส่งผลให้ประเทศอังกฤษมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

มากขึ้น นโยบายที่อยู่อาศัยหลักๆ ถูกก าหนดไว้ในข้อตกลงร่วมกันในส านักงานคณะรัฐมนตรี (ปี พ.ศ.2553) 

พระราชบัญญัติท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2554) การวางรากฐานของรัฐบาลในสมเด็จฯ หรือรัฐบาลกลาง (ปี พ.ศ.2554) 

และพระราชบัญญัติปฏิรูปสวัสดิการรัฐ (ปี พ.ศ.2555) โดยนโยบายมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจ านวนของบ้านว่าง  

ให้ประชาชนซื้อบ้านได้โดยเปลี่ยนแปลงการให้เช่า ปรับปรุงประสิทธิภาพของบ้าน เพ่ิมตัวเลือกของหน่วยงาน  

ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น และลดค่าใช้จ่ายของเงินที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย (ค่าส่วนกลาง)  
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ต่อมาในปี พ.ศ.2560 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับที่อยู่อาศัยเป็นล าดับแรกๆ ในหลายปีที่ผ่านมา

ความสามารถในการซื้อและปริมาณในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอเป็นเรื่องที่ยาก โดยรัฐบาลท้องถิ่น

พยายามมองหาจ านวนอุปทานที่แท้จริงและความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ รัฐบาลจึงมี

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยผลักดันให้เกิดอุปทานเพ่ิมขึ้นด้วยการส่งมอบบ้านใหม่กว่าล้านหน่วยและ 

เพ่ิมความเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ด าเนินการ

ร่วมกันโดยมุ่งมั่นท่ีจะเพ่ิมปริมาณท่ีอยู่อาศัย จัดหาที่อยู่อาศัย และลดการจ่ายเงินเพื่อที่อยู่อาศัย  

 

2) นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย [39] 

นโยบายที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นความส าคัญไปที่การจัดการเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินเพ่ือเช่า

หรือซื้อบ้านและการจัดหาวิธีการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านโดยมีนโยบายดังนี้ [40] [41] 

(1) ที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม (Social Housing) 

เริ่มด าเนินนโยบายในปี พ.ศ.2462 เพ่ือช่วยเหลือ “ประชาชนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย” โดย

เกิดจากหน่วยงานท้องถิ่น การเคหะ (Council Housing) ต่อมาด าเนินการโดยสมาคมที่อยู่อาศัย (Housing 

Association) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรโดยได้รับเงินทุนจากสาธารณะ  

ข้อดี  

- จัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกส าหรับครัวเรือนที่ต้องการที่อยู่อาศัย (อย่างมาก) เช่น คนไร้บ้าน หรือ

คนที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง 

- ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกับสังคม 

ข้อเสีย 

- ที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมและเกิดการทุจริต เนื่องด้วยความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่นและ

หน่วยงานที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

- การจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีประชาชนอยู่ในรายชื่อเพ่ือรอการจัดสรร 

(Waiting List) จ านวนมาก  

- การใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อประโยชน์เท่าที่ควร ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
 

(2) สิทธิ์ในการซื้อ (Right-to-buy)  

เป็นนโยบายที่อนุญาตให้ผู้เช่าซื้อบ้านของการเคหะ สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่รัฐบาลสนับสนุน

และผลักดันให้เกิดสถานะในการเป็นเจ้าของบ้านเพ่ิมขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2523 และ พ.ศ.2533 โดยกลุ่มอนุรักษ์

นิยมได้ขยายนโยบายต่อเนื่องให้กับผู้เช่า 
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ข้อดี  

- ประชาชนมีความสามารถในการเป็นเจ้าของบ้านเพิ่มขึ้น  

- เมื่อประชาชนมีความสามารถในการซื้อ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเช่าเป็นการซื้อขาด 

ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาชุมชนแออัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสีย 

- ระบบภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนเกิดภาวะความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก 

การใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อประโยชน์ (Deadweight Loss) 

- นโยบายไม่สามารถช่วยลดหรือแก้ปัญหาวิกฤตของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็น

ของตนเอง  

- อุปสงค์และอุปทานของความต้องการที่อยู่อาศัยไม่เปลี่ยนแปลง 
 

(3) การช่วยเหลือเพื่อซ้ือ (Help-to-buy) [42] 

ปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้ออกนโยบายดังกล่าวเพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ของที่พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบ 

ที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สินเชื่อ การค้ าประกัน การเป็นเจ้าของร่วมกัน และโปรแกรมการซื้อแบบใหม่  

ที่อนุญาตให้ LTV (Loan to Value คือ มาตรการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาเสถียรภาพระบบ

การเงิน) กู้ได้ถึงร้อยละ 95  

ข้อดี 

- มีแนวโน้มที่จะช่วยลดการข้ึนราคาของที่อยู่อาศัย  

ข้อเสีย 

- ไม่สามารถช่วยลดหรือแก้ปัญหาวิกฤตของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะคนอายุน้อยที่ต้องการซื้อ 

- ระบบภาษีที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนเกิดภาวะความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก 

การใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อประโยชน์ (Deadweight Loss) 

- นโยบายนี้ล้มเหลวเนื่องจากความเป็นไปได้ในการลดราคาเป็นไปได้ยากและไม่ได้รับความร่วมมือ

จากภาคส่วนอื่นๆ 

 

(4) นโยบายภาษีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยมีผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อหรือเช่าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสภาพแวดล้อมของระบบภาษีที่เข้มงวด ความจ ากัดของอุปทานและภาษีที่สูงขึ้นหรือต่ าลงส่งผลต่อราคา

อสังหาริมทรัพย์ให้ต่ าหรือสูงขึ้นเช่นกัน โดยการปฏิรูปนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษีนั้นควรได้รับการพิจารณา  
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2.2.4.2 องค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

องค์กรที่รับผิดชอบก ากับดูแลการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศอังกฤษมีดังนี้  

1) องค์กรระดับประเทศ คือ กระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่น (Ministry of Housing, 

Communities and Local Government: MHCLG) เป็นองค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

ชุมชน และรัฐบาลท้องถิ่น ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2549 และรับช่วงต่อจากส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

(Office of the Deputy Prime Minister) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยส านักงานที่ตั้งอยู่ ในลอนดอน 

มีลักษณะคล้ายส านักงานที่บ้าน (Home Office) และถูกเปลี่ยนชื่อโดยเพ่ิมค าว่า Housing ให้กับชื่อองค์กร  

ต่อมาถูกตั้งขึ้นเป็นกระทรวงในเดือนมกราคมปี พ.ศ.2561 

- วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

กระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่นหรือชื่อเดิมกรมชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น 

(Department for Communities and Local Government) เป็นองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง

สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิต ท างาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย  ตลอดจนเผยสถิติที่เกี่ยวข้องกับจ านวน

ความขาดแคลนที่อยู่อาศัย จ านวนคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน การเงินของรัฐบาลท้องถิ่น และการวางแผน

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- เพ่ิมอุปทานของที่อยู่อาศัย 

- เพ่ิมความเป็นเจ้าของบ้าน 

- มอบอ านาจและงบประมาณเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตในพ้ืนที่ต่างๆ ของอังกฤษ 

- สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งด้วยระบบบริการสาธารณะที่ดี 

- โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ การกระจายอ านาจและการเติบโตในท้องถิ่น 

(Decentralization and Local Growth)  การปกครองท้องถิ่นและการบริการสาธารณะ (Local Government 

and Public Services)  โปรแกรมความปลอดภัยที่อยู่อาศัยและอาคาร (Housing and Building Safety 

Programme)  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Finance Officer)   

- หน่วยงานในสังกัดขององค์กร 

ปัจจุบันกระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

12 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1  หน่วยงานบริหาร: การวางแผนและการตรวจ (Planning Inspectorate)  
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กลุ่มท่ี 2  ผู้บริหารองค์กรสาธารณะที่ไม่ใช่กรม (NDPBs): บริษัทพัฒนา Ebbsfleet (Ebbsfleet 

Development Corporation)  บ้านในอังกฤษ (Homes England)  ผู้ตรวจที่อยู่อาศัย (The Housing 

Ombudsman)  บริการที่ปรึกษาด้านสิทธิการเช่า (The Leasehold Advisory Service)  หน่วยงานก ากับ

ดูแลที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคม (Regulator of Social Housing) และการบริการประเมินค่าศาล (Valuation 

Tribunal Service)  

กลุ่มที่ 3  คณะที่ปรึกษา: คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบอาคาร (Building Regulations 

Advisory Committee)   

กลุ่มท่ี 4  ศาล: ศาลประเมินค่าของอังกฤษ (Valuation Tribunal for England) 

กลุ่มท่ี 5  บริษัทมหาชน: คณะกรรมการลงทะเบียนสถาปนิก (Architects Registration Board) 

กลุ่มท่ี 6  หน่วยงานอ่ืนที่ไม่จัดอยู่ในประเภท NDPB: คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นใน

อังกฤษ (Commission for Local Administration in England) 

กลุ่มที่ 7 ซื้อขายกองทุน: ศูนย์การประชุม (Queen Elizabeth II (Queen Elizabeth II Conference 

Centre)) 

- การส่งมอบท่ีอยู่อาศัยขององค์กร  

รัฐบาลมีขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอนในการสร้างที่อยู่อาศัย โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนและ

ออกแบบไปจนถึงการกระตุ้นภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าน โดยหัวใจขององค์กร คือ การสร้าง

โปรแกรมที่ท าให้คนซื้อเข้าถึงได้ โดยจะช่วยในการจัดหาสินเชื่อ กองทุนเพ่ือสร้างบ้าน ด าเนินการเร่งรัดการสร้าง

และจัดหากองทุนที่เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับที่อยู่อาศัย [43]  

 

2) องค์กรระดับท้องถิ่น คือ บ้านในอังกฤษ (Homes England) เป็นองค์กรสาธารณะที่รวมทุน

ส าหรับสร้างบ้านที่ราคาเอ้ือมถึงได้ในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 แทนส านักงานบ้าน

และชุมชน (Homes and Communities Agency: HCA) โดยส านักงานบ้านและชุมชนก่อตั้งในปี พ.ศ.2551 เพ่ือ

รับช่วงต่อจากบริษัทบ้านจัดสรร (Housing Corporation) และเริ่มด าเนินงานในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 

องค์กรบ้านในอังกฤษ (Homes England) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการเคหะ ชุมชนและการ

ปกครองท้องถิ่นของประเทศ (Ministry of Housing, Communities and Local Government: MHCLG)  

- วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

บ้านในอังกฤษ (Homes England)  มีบทบาทในการแทรกแซงตลาดที่อยู่อาศัย เพ่ิมจ านวนของ

บ้านใหม่ที่ถูกสร้างในประเทศอังกฤษ ทั้งซื้อและเช่า โดยจะปรับปรุงบ้านปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาดและท าให้

มีราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าที่อยู่อาศัยต่างๆ ถูกสร้างอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับความต้องการอย่างแท้จริง  
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ตลอดจนเพ่ิมอุปทานของพ้ืนที่สาธารณะและเร่งการก่อสร้างของจ านวนบ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืน

โดยการสร้างตลาดบ้านหรือท่ีพักอาศัยที่หลากหลายมากขึ้น   

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- ปลดล็อคขอบเขตระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ต้องการมากข้ึน 

- ท าให้มั่นใจว่าการลงทุนซื้อที่อยู่อาศัยของรัฐ รัฐบาลจะให้การสนับสนุนในเรื่องโครงสร้าง

พ้ืนฐานและราคาท่ีเข้าถึงได้  

- ปรับปรุงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพ  

- สร้างตลาดที่อยู่อาศัยให้ยืดหยุ่นและมีการแข่งขันเพ่ือสนับสนุนบริษัทก่อสร้างเล็กๆ และ

ส่งเสริมการออกแบบให้มีมาตรฐาน 

- น าเสนอ สนับสนุน และแนะน าเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือช่วยในการส่งมอบ 

ที่อยู่อาศัยและการสร้างที่อยู่อาศัยให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 

- สนับสนุนการเป็นเจ้าของบ้าน  

- ช่วยเหลือการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยใช้ที่ดินและการลงทุนของหน่วยงานเพ่ือดึงดูด

ภาคเอกชนในการลงทุนในพื้นที่ท้องถิ่น  

- ขายที่ดินท่ีเหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัยจ านวนประมาณ 6,000 หลังขึ้นไปในอนาคต  

- ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งที่รัฐบาล

ขอให้ท าในอนาคตได้  

 

2.2.4.3 กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 

รัฐบาลอังกฤษมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม  

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ซื้อบ้านหลังแรก ผู้พิการ คนชรา และคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อน โดยรัฐบาลมีนโยบายในการ

พยายามจัดสรรที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้มีรายได้น้อยและผู้ซ้ือบ้านหลังแรก 

(1) ที่อยู่อาศัยที่มีราคาเอ้ือมถึงได้ (Affordable Housing) เป็นที่อยู่อาศัยที่มีค่าเช่าไม่แพง สามารถ

ซื้อหรือเช่าได้ เช่น เคหะสงเคราะห์เช่า (Social Rented Housing) เป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าเพ่ือสังคม บริหารโดย

หน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนที่ลงทะเบียนกับรัฐบาล 

(2) ที่อยู่อาศัยที่มีราคาปานกลาง (Intermediate Affordable Housing) เป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคา

และค่าเช่าสูงกว่าเคหะสงเคราะห์เช่าแต่ต่ ากว่าราคาตลาด  
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(3) โครงการสินเชื่อเพ่ือความเท่าเทียม (Equity Loan Scheme) เป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนให้ซื้อ

บ้านที่มีต้นทุนซื้อประมาณร้อยละ 70 โดยจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน จากการจ านอง และจากเงินฝาก 

ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเงินในการซื้อบ้านผ่านสินเชื่อ กรรมสิทธิ์จะเป็นของเจ้าของบ้านเมื่อผู้ซื้อมีก าลังซื้อเพียงพอ 

และหากมีการขายบ้านควรแจ้งรัฐบาลและผู้สร้างนั้นจะได้รับส่วนแบ่งด้วย ที่ผ่านมามีโครงการสินเชื่อต่างๆ  

ที่สนับสนุนเรื่องนี้ ได้แก่ FirstBuy Kickstart และ National Affordable Housing Programme: NAHP ซึ่ง

ในปัจจุบันมีปริมาณสินเชื่อไม่มากพอที่จะช่วยเรื่องนี้  

(4) การเป็นเจ้าของร่วมกัน (Shared Ownership) เป็นแนวทางช่วยเหลือส าหรับผู้ที่ไม่สามารถแบกรับ

การจ านองได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของโครงการ Help-to-buy แนวทางนี้จะเป็นการสร้างการเป็น

เจ้าของร่วมที่จะเพ่ิมโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถซื้อบ้านได้โดยการลงหุ้นของตนเองร้อยละ 25-75 ของราคาบ้าน 

และจ่ายค่าเช่าในส่วนที่เหลือต่อไป หลังจากนั้นผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อส่วนแบ่งหุ้นจ านวนน้อยก่อนและ 

ซื้อเพ่ิมข้ึนอีกได้เมื่อมีก าลังจ่าย โครงการ Help-to-buy จะช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อบ้านใหม่หรือน าบ้านเก่า

ไปขายคืนตลาดได้ด้วยโปรแกรมจาก Housing Association โดยต้องจ านองบ้านและน าเงินมาช าระค่าหุ้นของ

บ้านใหม่ที่เป็นมูลค่าปัจจุบันของบ้านหลังนั้นหรือใช้เงินทุนออมทรัพย์ส่วนตัวซึ่งการเป็นเจ้าของร่วมกันนั้น

ส่วนมากเป็นแบบการเช่า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขดังนี้ 

- ครัวเรือนที่มีรายได้ 80,000 ปอนด์ต่อปีหรือต่ ากว่าหากอยู่นอกลอนดอน หรือเป็นครัวเรือนที่มี

รายได ้90,000 ปอนด์ต่อปีหรือน้อยกว่าหากอยู่ในลอนดอน 

- เป็นการซื้อบ้านหลังแรก โดยเคยมีบ้านอยู่แต่ไม่สามารถจ่ายเงินซื้อบ้านใหม่ได้ หรือเป็นเจ้าของ

บ้านร่วมที่มีแผนจะย้ายที่อยู่  

โครงการกองทุนนี้รัฐบาลจะให้ความส าคัญกับบุคลากรทางทหารก่อนกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือการเป็นเจ้าของ

รว่มกัน อย่างไรก็ตามบุคคลธรรมดาที่มีเงื่อนไขตามก าหนดก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกัน  
 

2) ผู้พิการ  

รัฐบาลได้ด าเนินโครงการเจ้าของบ้านส าหรับคนพิการถาวร (Home Ownership for People with 

Long-term Disabilities: HOLD) ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถซื้อบ้านที่ลดราคาได้จากโครงการเป็น

เจ้าของร่วมกัน (Shared Ownership) ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาการของผู้พิการหรือระยะเวลาที่เป็นคนพิการ   
 

3) ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุสามารถได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากโครงการ Older People’s Shared 

Ownership โดยร่วมเข้าโครงการตั้งแต่ก่อนเป็นผู้สูงอายุหรือมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป โดยโครงการนี้จะมี

ลักษณะเหมือนกับโครงการเป็นเจ้าของร่วมกันแบบปกติ แต่ผู้สูงอายุสามารถซื้อหุ้นได้สูงสุดเพียงแค่ร้อยละ 75 

ของราคาบ้าน โดยหากเป็นเจ้าของร้อยละ 75 แล้วก็ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในส่วนที่เหลืออีก  



85 

4) คนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อน  

 รัฐบาลได้วางแผนที่จะส่งมอบบ้านจ านวน 300,000 หลังใน 10 ปีช่วงกลางปีระหว่าง พ.ศ.2563–2573 

โดยแผนได้รับการสนับสนุนจากกรมที่ดินภาครัฐเพื่อที่อยู่อาศัย (Department of Public Land for Housing 

Program) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเพ่ิมอุปทานโดยเพ่ิมเขตพ้ืนที่ที่สามารถสร้างบ้านได้อย่างต่ า 160,000 หลัง

ในประเทศอังกฤษในช่วงปี พ.ศ.2558–2563 

 

2.2.4.4 ผลการด าเนินงาน และโครงการ/โครงงาน/แผนงาน ปัจจุบันและอนาคต 

1) ผลการด าเนินงาน 

 ปัจจุบันความต้องการของที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าอุปทาน 

เพ่ือที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้ทันและทั่วประเทศจึงต้องท าให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่สามารถรับภาระได้    

ในทางตรงกันข้ามผู้เช่าซื้อบ้านของรัฐบาลมีจ านวนมากขึ้น เช่นเดียวกับการเช่าบ้านเอกชน อย่างไรก็ตาม 

การซื้อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าตอนช่วงปี พ.ศ.2533 และคนไร้บ้านยังคงมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 

โดยผลการด าเนินงานในช่วงวันที่ 1 เมษายน–30 กันยายน พ.ศ.2562 นั้น รัฐบาลได้เริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ทั้งหมด 16,955 หลัง โดยเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาที่สามารถรับภาระได้ จ านวน 12,310 หรือร้อยละ 73 ของ 

ที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้าง และเริ่มก่อสร้างเสร็จ 9,893 หลัง หรือร้อยละ 24 ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินงานสูงสุด  

ในรอบ 10 ปี  นอกจากนั้นบ้านอีก 2,603 หลังก าลังรอได้รับการยืนยันเป็นเจ้าของ 

2) แผนการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 

 ปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนคนที่ท างานอย่างหนักเพ่ือเป็นเจ้าของบ้านเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ที่ยั่งยืนซึ่งจะเริ่มจากการวางแผนที่เริ่มจากศูนย์ (ขาวสะอาด) สู่ระบบการวางแผนที่ทันสมัย เพ่ือสร้างความมั่นใจ

ว่าสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ประชาชนท้องถิ่นที่ต้องการจริงๆ และสร้างชุมชนที่สวยงามและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยของอาคาร (Building Safety Bill) เพ่ือความปลอดภัยของ 

ผู้เช่ารุ่นสู่รุ่น ตลอดจนปฏิรูปเสถียรภาพในการเช่า (Renters’ Reform Bill) ให้กับผู้เช่าเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่นนั้น จะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียม การก าหนดแผนระยะยาวจะท าให้สามารถส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้คนในประเทศที่ต้องการ

และสร้างความยุติธรรมให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสนับสนุนผู้คนในท้องถิ่นโดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

(1) การสนับสนุนชุมชนเพ่ือส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับคนในท้องถิ่น 

- สนับสนุนชุมชนและที่พักอาศัยที่สร้างเองให้กับคนที่ต้องการสร้างบ้านเอง โดยช่วยแนะน า

ตั้งแต่การเริ่มหาที่ดินจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือสร้างชุมชนให้สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองและสนับสนุน

ให้เกิดท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนรุ่นหลัง 
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- พ้ืนที่เขต Oxford-Cambridge Arc ของอังกฤษ (เขตอุตสาหกรรม) เป็นพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนักพัฒนาจากองค์กรท้องถิ่นช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัย  

ในพ้ืนที่และการจ้างงานไปถึงจนปี พ.ศ.2593 รวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสังคม 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะให้ค าปรึกษาที่ส าคัญในเขต Bedford, St Neots/Sandy, Cambourne 

และ Cambridge ซึ่งรวมถึงแผนการส ารวจกรณีส าหรับเขต New Town ที่ Cambridge เพ่ือเร่งพัฒนาที่อยู่

อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน 

- รัฐบาลมั่นใจว่าชุมชนนั้นมีที่ดินเพียงพอเพ่ือส่งมอบที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่เหมาะสม แผนส าหรับ

ความต้องการที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นควรจะมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุม โดยรัฐบาลจะแนะน า

เกี่ยวกับการสร้างและการส่งมอบที่อยู่อาศัยเพ่ือให้มั่นใจว่าพ้ืนที่นั้นสามารถส่งมอบได้ตรงเวลาและหน่วยงาน

สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น 

- รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก่อน โดยจะมอบอ านาจให้กับท้องถิ่นในการ

จัดการกองทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้สร้างที่อยู่อาศัยเพียงพอกับความต้องการและต้องการ

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เมืองที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ช่วยเหลือผู้ที่ซื้อบ้านครั้งแรกตามขั้นบันได 

- รัฐบาลมีโครงการบ้านหลังแรก แต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นเจ้าของ คือ การเก็บเงิน  

ค่ามัดจ าต่างๆ กระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่นจะให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการบ้านหลังแรก

เพ่ือแก้ปัญหานี้ โดยจะส ารวจความต้องการในตลาดและกระตุ้นตลาดเพ่ือให้เกิดการจ านองที่ดินในอัตรา

ดอกเบี้ยระยะยาว ซึ่งรัฐบาลจะท างานร่วมกับผู้ให้กู้เพ่ือส ารวจสิ่งที่พอจะท าได้เพ่ือส่งเสริมตลาดในการจ านอง

ที่ดิน นอกจากนี้กระทรวงการเคหะ ชุมชนและการปกครองท้องถิ่นจะวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะสามารถส่งมอบ

ให้กับผู้บริโภค รวมถึงประสิทธิภาพในการจ่ายค่ามัดจ าที่ไม่สูงมากเพ่ือช่วยเหลือคนซื้อบ้านหลังแรก 

- สร้างเส้นทางในการเป็นเจ้าของบ้านที่ง่ายขึ้นและสามารถเอ้ือมถึงได้ผ่านรูปแบบการเป็น

เจ้าของร่วมแบบใหม่เพ่ือให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย รูปแบบของการเป็นเจ้าของร่วมแบบใหม่จะ

เป็นมิตรกับผู้ซื้อมากข้ึน มีความยุติธรรมมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

(3) สร้างสถานที่ที่สวยงามและยั่งยืน 

- การสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงามท าให้สถานที่นั้นน่าอยู่ รัฐบาลจึงมีแนวทางให้ด าเนินการออกแบบ

สถานที่ให้สวยงามและจะท าให้องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนแนวทางนี้มั่นใจว่าสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงาม

และยั่งยืนได ้

- การแก้ไขแผนนโยบายแห่งชาติ (National Planning Policy Framework: NPPF) โดยปลูกฝัง

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างบ้านและงานออกแบบ  

- การรายงานการสร้างบ้านที่ดี เหมาะสม และสวยงาม 
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- การมอบอ านาจให้องค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการสร้างที่อยู่อาศัยที่สวยงามดว้ยการวางแผนที่ดี  

(4) สร้างความม่ันใจในเรื่องของราคาท่ีเอ้ือมถึงและความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อบ้าน  

- ปรับปรุงการเข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ปรับปรุงราคาให้สามารถ

เอ้ือมถึงได้และสร้างบ้านโดยใช้วัสดุที่เหมาะสม ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนซื้อหรือคนเช่า ต่างก็ควรได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดี  

(5) สร้างมาตรฐานราคาที่สามารถเอ้ือมถึงได้ มีพ้ืนที่สีเขียว และมีความสวยงามเพ่ือคนอยู่อาศัยทุกคน 

โดยในปีถัดไปรัฐบาลจะเริ่มน านโยบายและกฎต่างๆ มาใช้ ได้แก่ 

- สร้างกฎและรายละเอียดส าหรับกลยุทธ์ที่พักอาศัย รวมถึงแผนงานในการสร้างตลาดที่พักอาศัย

ส าหรับประชาชนทั่วประเทศ  

- ใช้แผน (Planning White Paper) ในการท างานและสร้างมาตรฐานในการปฏิรูปอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง รวมถึงด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการสร้างบ้านที่ดีและสวย (Building Better, Building Beautiful)  

- Building Safety Bill หรือแผนรักษาความปลอดภัยให้อาคารทีจ่ะช่วยให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย 

- Renters’ Reform Bill จะช่วยปฏิรูปเสถียรภาพในการเช่าให้กับผู้เช่า  

- นโยบายที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคมจะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้อยู่อาศัยได้รับการดูแลและให้เกียรติอย่างที่ควร

ปฏิบัติ 

จะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับรัฐบาล และรัฐบาลเองก็พยายามตอบสนองต่อ

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในประเทศให้ทั่วถึงโดยการออกนโยบายต่างๆ เพ่ือรองรับอุปทานและอุปสงค์ในการ  

เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยผ่านการสนับสนุนจากบริษัทสร้างบ้านต่างๆ โดยรัฐบาลพยายามสร้างที่อยู่อาศัย ให้

มากกว่า 1 ล้านหลังภายในปี พ.ศ.2563 
 

2.2.4.5 ระบบการเงินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐของ

ประเทศอังกฤษ 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยของประเทศอังกฤษยังมีปัญหาอยู่หลายด้าน โดยระบบ

การคลังของประเทศอังกฤษยังเป็นแบบรวมศูนย์และระบบการวางแผนจัดได้ว่า มีความเข้มงวดสูงมาก  

ทั้งนโยบาย Green Belts ซึ่งจ ากัดการขยายของเมือง การจ ากัดความสูงของอาคารที่เข้มงวด และการไม่มี

แรงจูงใจด้านการเงินเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้อุปทานของที่อยู่อาศัยไม่ปรับตัวต่อราคา

ที่อยู่อาศัย ท าให้ที่อยู่อาศัยกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง มีวิกฤตด้านความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย (Housing 

Affordability Crisis) มีการขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อายุน้อย ประเทศอังกฤษจัดว่าเป็น

ประเทศที่ที่อยู่อาศัยมีราคาสูงมาก รวมทั้งราคาที่อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ก็นับว่าสูงมาก อัตราการ

เป็นเจ้าของบ้าน (Home Ownership Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ในปี พ.ศ.2561 [44]  
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ประเทศอังกฤษมีนโยบาย “ที่อยู่อาศัยที่จ่ายได้” (Affordable Housing) ประกอบด้วยเคหะสงเคราะห์เช่า 

(Social Rented Housing) และที่อยู่อาศัยที่มีราคาเป็นกลาง (Intermediate Affordable Housing) ซึ่งมีทั้งที่อยู่

อาศัยที่มีราคาเป็นกลางแบบเช่า (Intermediate Rent) และที่อยู่อาศัยแบบเป็นเจ้าของร่วม (Shared 

Ownership) และท่ีอยู่อาศัยแบบร่วมเป็นเจ้าของหุ้น (Shared Equity) 

นโยบายหลักของประเทศอังกฤษด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ นโยบาย Help-to-buy ซึ่งรัฐบาลให้

เงินกู้ส าหรับผู้ที่ซื้อบ้านเป็นครั้งแรก นโยบาย Help-to-buy เน้นการกระตุ้นอุปสงค์แต่ไม่สามารถช่วย

แก้ปัญหาวิกฤตด้านความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุปสงค์ที่เพ่ิมมากขึ้นได้ส่งผลให้ราคาที่อยู่

อาศัยสูงขึ้นโดยไม่ส่งผลในการเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัย  

แหล่งที่มาของเงินในการจัดท านโยบาย Help-to-buy คือ เงินภาษี ซึ่งการใช้เงินภาษีในการจัดท า

นโยบาย Help-to-buy ท าให้เกิดส่วนสูญเสียทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐบาลเป็นผู้รับ 

ความเสี่ยงจากโครงการนี้  

ส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยของประเทศอังกฤษ รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาท

ส าคัญที่สุด โดยรัฐบาลกลางของอังกฤษให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น เงินช่วยในการผลิต ซึ่งต้องมีการ

ด าเนินการร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นที่มีทุนเพียงพอสามารถพัฒนาการจัดให้มีที่อยู่อาศัยโดย

หน่วยงานท้องถิ่นเอง 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในระดับท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากเงินสนับสนุนของ

รัฐบาลกลาง (ไม่ใช่จากภาษีท้องถิ่น) ซึ่งเงินสนับสนุนเหล่านี้ได้รับการจัดสรรตามความจ าเป็น ซึ่งพิจารณา

คุณลักษณะต่างๆ ของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ โดย Hilber and Schoni (2016) 

ได้วิเคราะห์ว่าระบบการจัดสรรแบบนี้มีข้อเสียหลัก คือ ความเชื่อมโยงระหว่างการอนุมัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่

และการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางมีน้อยมาก ส่งผลให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นต้องรับภาระส่วนใหญ่ของ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะส าหรับโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่  

และในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางไม่มีแรงจูงใจด้านการคลังส าหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการอนุมัติ  

การพัฒนาที่อยู่อาศัย นอกจากนี้เจ้าของที่อยู่อาศัยยังอาจกดดันหน่วยงานระดับท้องถิ่นไม่ให้ พัฒนาโครงการ 

ที่อยู่อาศัยใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ภาษีท้องถิ่นในประเทศอังกฤษที่มีอยู่ประเภทเดียว คือ Council Tax ซึ่งเป็นภาษี 

ที่ขึ้นกับมูลค่าของที่อยู่อาศัย ซึ่ง Council Tax มีน้ าหนักน้อยมากในระบบภาษีและไม่เพียงพอที่จะสร้าง

แรงจูงใจให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นอนุมัติการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในภาพรวมถึงแม้ประเทศอังกฤษจะมีนโยบายต่างๆ เช่น Help-to-buy แต่การบริหารจัดการแบบ

รวมศูนย์ (Fiscal Concentration) และระบบการวางแผนที่มีความเข้มงวดสูงมากท าให้นโยบายต่างๆ ไม่

ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
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2.2.5 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.2.5.1 ความเป็นมา 

สหรัฐอเมริกาเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยประกอบด้วย 50 มลรัฐ มีพ้ืนที่ประมาณ 9.826 ล้านตาราง

กิโลเมตร [45]  ในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนประชากร 369,183,404 คน [46] มากเป็นอันดับ 3 ของโลก แม้ว่า

สหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยความกว้างใหญ่

ของพ้ืนที่ สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งความแตกต่างของประชากรในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม สถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม การตั้งถิ่นฐาน และการกระจายตัวท าให้สหรัฐอเมริกามีประเด็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะต้อง

ปรับปรุงแก้ไข จัดระเบียบ และฟ้ืนฟูควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง โดยรัฐบาลมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในระดับกระทรวง ระดับมลรัฐ และระดับเมืองหรือท้องถิ่น เพ่ือให้การแปลง

นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 

2.2.5.2 องค์กรด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1) กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง  

กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง (US Department of Housing and Urban Development: 

HUD) ได้รับการจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2480 ภายใต้ชื่อ “กระทรวงที่อยู่อาศัย” ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้มกีาร

รวมหน่วยที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง” 

โดยมีสภาคองเกรสเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ก ากับดูแลระบบสินเชื่อ

เพ่ือที่อยู่อาศัย รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง 

ภารกิจหลักของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง คือ การด าเนินการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ [47] โดยมีวิธีการในการเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนให้มีโอกาสมี 

ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือที่อยู่อาศัย การจัดหาหลักประกันสินเชื่อส าหรับผู้มี

รายได้น้อย รวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยส าหรับการเช่าเพ่ือรองรับประชาชนที่มีอาชีพหรือรายได้ไม่มั่นคง 

นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน การดูแลสุขอนามัย สภาพแวดล้อม การสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจ และการมีงานท า 

กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองได้จัดตั้งหน่วยงานประจ าท้องถิ่น (US Department of 

Housing and Urban Development’s Local Offices) 10 แห่ง ได้แก่ Boston, New York, Philadelphia, 

Atlanta, Chicago, Ft. Worth, Kansas City, Denver, San Francisco และ Seattle โดยแต่ละแห่งจะมี

ส านักงานสนาม (Field Office) ตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง 
  
 



90 

2) ส านักบริหารด้านที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 

ส านักบริหารด้านที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (Federal Housing Administration: FHA) [48] ได้รับการจัดตั้ง

โดยสภาคองเกรสในปี พ.ศ.2477 ต่อมาเมื่อมีการรวมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในปี พ.ศ.2508 ส านักบริหารด้านที่อยู่อาศัยแห่งรัฐจึงเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง 

 ส านักบริหารด้านที่อยู่อาศัยแห่งรัฐจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัย  

ที่เหมาะสม โดยการจัดหาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ าและค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครอง

ผู้ให้กู้ไม่ให้มีหนี้สูญ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

ประสบความส าเร็จ  
 

 3) ส านักงานการเคหะส่วนท้องถิ่น 

 ส านักงานการเคหะส่วนท้องถิ่น (Local Public Housing Authorities: PHAs) จัดตั้งขึ้นโดยอาศัย

อ านาจตาม US Housing Act 1937 ที่มีวัตถุประสงค์ให้รัฐต่างๆ จัดตั้งส านักงานการเคหะส่วนท้องถิ่น เพ่ือ 

ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองให้บรรลุเป้าหมาย เพราะเป็น

องค์กรที่สามารถดูแลและแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด โดยมีหน้าที่ก าหนด

นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นมีที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้

โดยการซื้อหรือเช่า โดยรับนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลาง และอยู่ภายใต้การควบคุม

ของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง  

 ปัจจุบันมีการจัดตั้งส านักงานเคหะส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 500 แห่งใน 38 มลรัฐ โดยการบริหารงาน

ของส านักงานเคหะส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีหรือ

กรรมาธิการระดับเมือง 

 

2.2.5.3 กลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนา 

1) การจัดหาเคหะสงเคราะห์ส าหรับผู้มีรายได้น้อย (Low Income Housing) 

เคหะสงเคราะห์ส าหรับผู้มีรายได้น้อยมีรูปแบบเป็นอาคารเช่าที่จะต้องจัดสร้างตามมาตรฐานขั้นต่ า

ของที่อยู่อาศัย โดยให้ความส าคัญในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย จึงท าให้ค่าใช้จ่าย  

ในการก่อสร้างมีราคาสูงเกินกว่าที่ผู้มีรายได้น้อยจะรับภาระค่าเช่าเต็มจ านวนได้ รัฐบาลจึงต้องสนับสนุน  

ทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานขั้นต่ าโดยใช้วิธีการดังนี้ 

- รัฐบาลจัดสร้างเคหะสงเคราะห์ (Public Housing) โดยให้เงินอุดหนุนในการก่อสร้าง แล้ว

ก าหนดอัตราค่าเช่าในระดับที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถรับภาระได้ ซึ่งเคหะสงเคราะห์ที่รัฐจัดสร้างมีจ านวนน้อยมาก

เมื่อเทียบกับจ านวนที่อยู่อาศัยในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมด (มีอยู่เพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น) 
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- รัฐบาลออกบัตรสวัสดิการ (Voucher) ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือใช้เป็นส่วนลดค่าเช่า 

ในกรณีไปเช่าที่อยู่อาศัยที่จัดสร้างโดยภาคเอกชน 
 

2) การจัดท าเคหะสงเคราะห์และการฟื้นฟูเมือง (Public Housing and Urban Renewal) 

การฟ้ืนฟูเมืองเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ที่เป็นเมืองอยู่แล้วโดยเพ่ิมความหนาแน่นของประชากรหรือ 

เพ่ิมกิจกรรมในการใช้ที่ดินเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้อย่างเต็มศักยภาพมากกว่าที่เคยเป็นอยู่  

แนวคิดเรื่องการฟ้ืนฟูเมืองในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ.2480 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขจัด 

แหล่งเสื่อมโทรมให้หมดไปแล้วก่อสร้างเคหะสงเคราะห์ทดแทน แต่ในระยะแรกมีการต่อต้านอย่างมากจาก 

The National Association of Real Estate Boards เพราะไม่ต้องการให้รัฐเข้าไปแทรกแซงตลาดที่อยู่อาศัย 

โดยเชื่อว่าภาคเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ 

การฟ้ืนฟูเมืองเป็นแนวคิดที่ดีแต่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถด าเนินการได้โดยง่าย เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

หลายประการ เช่น การแปลงนโยบายจากรัฐไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานท้องถิ่น การคัดเลือกพ้ืนที่  

การเจรจาท าความตกลงกับผู้มีส่วนได้เสีย การของบประมาณจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และการรื้อถอน 

เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความยุ่งยากในการจัดหาภาคเอกชนให้เข้าไปลงทุนและด าเนินการก่อสร้าง เพราะ

ภาคเอกชนมุ่งลงทุนเพ่ือแสวงหาก าไร แต่ไม่ให้ความส าคัญกับผู้อยู่อาศัยเดิมซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี

การฟ้ืนฟูเมืองเริ่มมีความเป็นไปได้ในปี พ.ศ.2497 เมื่อมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติม และมีนโยบายผ่อนปรน 

ให้น าเงินช่วยเหลือจากรัฐไปใช้ในกิจกรรมที่มิใช่ที่อยู่อาศัยร้อยละ 10-35 ท าให้สัดส่วนการใช้พ้ืนที่ในโครงการ

ที่เป็นพาณิชยกรรมคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยในบางโครงการมีมากถึง 2 ใน 3  

ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

การฟ้ืนฟูเมืองท าให้พ้ืนที่ย่านกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาให้  

ดีขึ้น รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงให้มีโอกาสอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใจกลางเมือง 

แต่ผู้มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งซึ่งเคยพักอาศัยอยู่เดิมกลับต้องย้ายออกไปอยู่ในพ้ืนที่ใหม่และท าให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม

ขยายไปในพื้นที่ใหม่ นอกจากนั้นจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่จัดสร้างขึ้นใหม่ยังมีจ านวนน้อยกว่าที่อยู่อาศัยที่เคย 

มีอยู่เดิม ท าให้จ านวนที่อยู่อาศัยโดยรวมมีจ านวนลดลง ส่งผลให้การฟื้นฟูเมืองมีปริมาณลดลงในปี พ.ศ.2503 

 

2.2.5.4 ตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัย 

ในที่นี้ขอน าเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented 

Development: TOD) ในเมือง Los Angeles, California จากการศึกษาดูงานของฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

การเคหะแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2556 
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พ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งมวลชน ซึ่งแต่เดิมเป็นชุมชนแออัดหรือ 

แหล่งเสื่อมโทรม ประชาชนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีฐานะยากจนและมีปัญหาสังคม รัฐบาลท้องถิ่นจึง  

มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองโดยการให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ

พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented 

Development: TOD)” เพ่ือให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดตามท าเลที่ตั้งของโครงการ  

ที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างในโครงการเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วยประมาณ 150-200 

ตารางเมตร รองรับการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ  

สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  

เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและด าเนินการโดยเอกชนจึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้

สิทธิ์ประชาชนเช่าพักอาศัย โดยประชาชนรายได้ปานกลางทั่วไปสามารถเช่าพักอาศัยได้แต่ต้องจ่ายค่าเช่าตาม

ราคาตลาด ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์เช่าอยู่อาศัย รัฐบาลจะช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนค่าเช่า โดย

ตรวจสอบสถานะด้านรายได้จากฐานภาษี ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบฐานข้อมูลการเสียภาษีที่เชื่อถือได้ 

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยที่เคยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้ก่อนการปรับปรุงพัฒนาโครงการ หากมีความประสงค์จะ  

เช่าอยู่อาศัยในโครงการนี้ รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนค่าเช่าเช่นเดียวกับผู้มีรายได้น้อยทั่วไป เพ่ือให้สามารถ

รับภาระค่าเช่าตามระดับรายได้ที่มีอยู่  ซึ่งอัตราค่าเช่าราคาตลาดแตกต่างจากอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก 

ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 10 เท่า กล่าวคือ ค่าเช่าราคาตลาดต่อหน่วยต่อเดือนประมาณ 18,000 บาท แต่ค่าเช่า

ที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้น้อยประมาณ 1,800 บาทต่อหน่วยต่อเดือน ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้เช่าพักอาศัย 

เกือบทั้งหมดเป็นผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป เพราะสภาพแวดล้อมใหม่ไม่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 

 

2.2.5.5 ระบบการเงินส าหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย

มาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลได้มีแนวทางช่วยให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ (Home Ownership) 

และได้ออกแบบการจัดการทางการเงินเพ่ือที่จะสามารถให้เงินกู้ในการซื้อบ้านได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า และ

รัฐบาลยังมีนโยบายภาษีซึ่งสนับสนุนการซื้อบ้าน เช่น สามารถน าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพ่ือซื้อบ้านมาหักภาษีได้ 

และก าไรที่ได้จากการขายบ้านที่ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น นอกจากนี้รัฐบาลได้

จัดตั้ง Fannie Mae และ Freddie Mac เพ่ือสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย [49]  ในปัจจุบันอัตราการเป็นเจ้าของบ้าน 

(Home Ownership Rate) ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 65.1 [50] Fannie Mae หรือ Federal 

National Mortgage Association ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2481 เพ่ือให้มี



93 

อุปทานของเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยที่น่าเชื่อถือและดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป ในปัจจุบัน Fannie Mae เป็นบริษัท

มหาชน (Shareholder-owned Company)  

Freddie Mac หรือ Federal Home Loan Mortgage Corporation ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภา

ของสหรัฐอเมริกา (Congress) ในปี  พ.ศ.2513 ในรูปแบบบริษัทเอกชน (Private Company) โดยมี

วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ Fannie Mae ในปัจจุบัน Freddie Mac เป็นบริษัทมหาชน (Shareholder-owned 

Company) ซึ่งด าเนินการภายใต้กฎหมาย Congressional Charter 

ทั้ง Fannie Mae และ Freddie Mac ด าเนินการโดยการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgages) จาก 

ผู้ที่ให้กู้ยืมและเก็บสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้ไว้ใน Portfolio หรือแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่รับซื้อมานี้ให้เป็นหลักทรัพย์

ที่เรียกว่า Mortgage-backed Securities (MBS) เพ่ือจ าหน่ายต่อให้แก่นักลงทุน และยังท าหน้าที่ค้ าประกัน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ โดย Fannie Mae และ 

Freddie Mac ได้รับผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมในการค้ าประกัน ด้วยการด าเนินงานในรูปแบบนี้ผู้ที่ให้กู้ยืม

สามารถได้รับเงินสดจากการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับ Fannie Mae หรือ Freddie Mac เพ่ือน าไปให้กู้ยืม

ต่อได้ [51] 

แผนภาพที่ 4 ระบบการเงินของ Fannie Mae  

 

 

ในกรณีของแนวทางเพ่ือสนับสนุนที่อยู่อาศัยที่สามารถจ่ายได้ (Affordable Housing) ของรัฐนิวยอร์ค 

Elmedni (2018) ได้กล่าวถึงแนวทางว่าไม่มีนโยบาย มีแต่เพียงโครงการหลายโครงการซึ่งมีการเชื่อมโยงกันได้

ไม่ดีและมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติจริง  และได้สรุปมิติที่ส าคัญของแนวทางด้าน Affordable Housing  

ไว้ดังนี้ [52] 

(1) โครงการ Public Housing Programs ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 

หน่วยงานของรัฐนิวยอร์ค และองค์กรท้องถิ่น และด าเนินการผ่าน New York City Housing Authority 
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(NYCHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวยอร์ค ผู้เช่าในโครงการ Public Housing ที่ 

New York City Housing Authority บริหารนี้จ่ายร้อยละ 30 ของรายได้ครัวเรือนเป็นค่าเช่าและระยะเวลา

ในการรอเพ่ือเข้าโครงการข้ึนอยู่กับ Priority Code ของผู้สมัคร  

(2) Housing Choice Voucher (HCV) Program (หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Section 8) เป็นโครงการ

ของรัฐที่บริหารโดย New York City Housing Authority ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดยโครงการนี้ให้

อิสระผู้ที่ได้รับการสนับสนุนในการเลือกสถานที่ของที่อยู่อาศัยที่ต้องการเช่า  

(3) Project-based Section8 คล้ายคลึงกับ Housing Choice Voucher Program แต่ต่างกันใน

ประเด็นที่ Project-based Section 8 ใช้ได้ส าหรับตึกบางตึกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับที่อยู่อาศัยอ่ืนๆ โดยผู้เช่า

ภายใต้ Project-based Section 8 จ่ายร้อยละ 30 ของรายได้เพ่ือเป็นค่าเช่า และองค์กรส่วนท้องถิ่น (Local 

Authority) เป็นผู้จ่ายส่วนต่าง  

(4) Mitchell-Lama Housing Program เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้ปานกลาง 

ทีอ่ยู่อาศัยภายใต้โครงการนี้เป็นของเอกชน โดยผู้ที่พัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการนี้ได้รับประโยชน์ด้านภาษี

และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และโครงการนี้มีกฎหมายควบคุมไม่ให้ค่าเช่าสูงเกินไป  

ระบบการเงินในสหรัฐอเมริกามีความซับซ้อนและหลากหลายด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สังคม และกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

1) รัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน 4 กลุ่ม คือ 

(1) Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ท าหน้าที่เป็นสถาบันประกันเงินฝาก 

ทั้งในธนาคารพาณิชย์, สมาคมการออมและสินเชื่อ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และธนาคาร 

ที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้น 

(2) Federal Reserve System (Fed) ท าหน้าที่เป็นธนาคารกลางของประเทศ (Central Bank) 

(3) The Office of the Comptroller of the Currency ท าหน้าที่ก ากับ ตรวจสอบธนาคารใน

ประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศ รวมทั้ง Federal Deposit Insurance Corporation 

2) ระบบการเงินที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4 กลุ่มหลัก คือ 

(1) สถาบันการเงินในตลาดแรก (Primary Market)  

(2) สถาบันตัวกลาง (Conduit) ในการรับซื้อสัญญาเงินกู้ท่ีอยู่อาศัย 

(3) สถาบันที่น าสัญญาเงินกู้ท่ีอยู่อาศัยมาแปลงเป็นตราสารหนี้เพ่ือน าไปจ าหน่าย 

(4) สถาบันที่ท าหน้าที่ค้ าประกันการผิดนัดช าระหนี้ 

3) สถาบันที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1) สถาบันการเงินในตลาดแรก (Primary Market) ได้แก่ 
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- ธนาคารพาณิชย์ ท าหน้าที่ระดมเงินฝากและปล่อยสินเชื่อการค้าและสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

- สถาบันการเงินเพ่ือการออม เช่น สมาคมการออมและสินเชื่อ, ธนาคารที่รับฝากเงิน 

ออมทรัพย์เท่านั้น และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท าหน้าที่ระดมเงินฝากและปล่อยสินเชื่อ 

ที่อยู่อาศัย 

- Mortgage Company ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้กู้ยืมและน าสัญญาเงินกู้ไปขายใน

ตลาดแรก (Primary Market) เพ่ือเงินจากสัญญาที่ขายได้ไปปล่อยกู้ต่อ 

(2) สถาบันการเงินในตลาดรอง (Secondary Market) ได้แก่ 

- สถาบันตัวกลาง (Conduit) เช่น Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae ท าหน้าที่รับซื้อ

สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินในตลาดแรกเพ่ือน าไปออกตราสารจ าหน่ายให้กับนักลงทุน 

- Special Purpose Vehicle (SPV) ท าหน้าที่ในการออกตราสาร Mortgage-backed 

Securities (MBS) และจ าหน่ายให้กับนักลงทุน 

4) สถาบันที่รับประกันการช าระคืนเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ได้แก่ 

(1) Federal Housing Administration (หน่วยงานรัฐ) 

(2) Veteran Administration (หน่วยงานรัฐ) 

(3) Farmers House Administration (หน่วยงานรัฐ) 

(4) Mortgage Default Insurance Company (หน่วยงานเอกชน) 
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2.3 สรุปสถานการณ์ทางประชากรและความต้องการที่อยู่อาศัย 

2.3.1 สถานการณ์ทางประชากรของประเทศไทย 

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มของประชากรทั้งของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครพบว่าจ านวนประชากร

เริ่มมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ช้าลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรจากสังคมเยาว์วัยสู่สังคมสูงวัยท าให้

สัดส่วนและจ านวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะที่สัดส่วนและจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็วจนคาดกันว่าภายในปี พ.ศ.2577 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged 

Society)7 โดยสังคมไทยจะมีประชากรสูงอายุกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้ งหมด ทั้ งนี้ประชากรของ

กรุงเทพมหานครก็เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันกับประชากรของประเทศโดยประชากรกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่

สังคมสูงอายุระดับสุดยอดภายในปี พ.ศ.2579 ช้ากว่าประชากรของประเทศ 2 ปี 

 ส าหรับจ านวนบ้านทั้งระดับประเทศและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครพบว่าจ านวนบ้านมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

เป็นล าดับ ในขณะที่จ านวนประชากรต่อหลังคาเรือนกลับมีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 2-3 คนต่อหลังคาเรือน

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เหลือประมาณ 1-2 คนต่อหลังคาเรือนในปัจจุบันซึ่งน่าจะเนื่องมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์  

หากพิจารณารายเขตพบว่าเขตดุสิตมีจ านวนประชากรต่อหลังคาเรือนสูงที่สุด (2.81 คนต่อหลังคาเรือน) 

รองลงมา คือ เขตหนองจอกและเขตหนองแขม (2.71 คน และ 2.53 คนต่อหลังคาเรือน ตามล าดับ) 

นอกจากนี้ยังพบการลดลงของความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา 

ซึ่งอาจเนื่องมาจากเริ่มมีการกระจายตัวของประชากรไปสู่ปริมณฑลมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการย้ายถิ่น

ของประชากรกรุงเทพมหานครที่พบว่ามีแนวโน้มของการย้ายถิ่นออกมากกว่าการย้ายถิ่นเข้าในทุกปี 

ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งไม่เพียงแค่เป็นที่พักอาศัย  

แต่ยังเป็นส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยการประเมินคุณภาพชีวิตของประชากร  

เมื่อใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคนของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเด็นของการ

เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินพบว่าในระดับประเทศการมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจากร้อยละ 75 ในปี พ.ศ.2555 เหลือเพียงร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.2562 และเป็นที่น่าสังเกตว่าในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครแม้จะเป็นพ้ืนที่ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนแต่กลับมีสัดส่วนของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

ค่อนข้างต่ าสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและมีที่อยู่อาศัยด้วยเหตุที่กรุงเทพมหานครมีที่ดินจ ากัดและ

ที่อยู่อาศัยมีราคาสูงกว่าพื้นท่ีอ่ืน 

                                                           
7 สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้นเกิน
ร้อยละ 28 

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนสูงขึ้น
เกินร้อยละ 20 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันพบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของ

ประเทศส่วนใหญ่ยังคงมาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีก าลังซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกินหน่วยละ 1.5 ล้านบาท 

โดยในการวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยควรแยกวิเคราะห์ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้พิการ เพราะกลุ่มประชากรเหล่านี้จะมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน 

ซึ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาจมีข้อจ ากัดด้านการเงิน ประกอบกับปัจจุบันที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น ผู้มีรายได้น้อย  

ถึงปานกลางบางส่วนยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้และอาจไม่ต้องการที่อยู่อาศัยแบบถาวร ดังนั้นที่อยู่อาศัย

ประเภทเช่าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือนค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในลักษณะของ

การอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามล าพังในครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน

ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้ามรุ่น” ดังนั้นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่เป็นไปได้มากที่สุดส าหรับคนส่วนใหญ่  คือ  

การอยู่กับครอบครัวในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเดิม เพียงแต่ควรมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้พิการที่โดยส่วนใหญ่มีรายได้น้อย สภาพที่อยู่

อาศัยไม่มั่นคง ไม่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตจึงจ าเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้มี 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 

แม้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่หากมอง 

ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรกรุงเทพมหานครในอนาคตกลับพบว่าความต้องการที่อยู่อาศัยที่จะ

รองรับครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร (New Housing Needs) 

มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการขยายตัวของประชากรที่มีแนวโน้มลดลงและเมื่อพิจารณาในระดับเขต  

การปกครองพบว่าในปี พ.ศ.2560 เขตจตุจักรมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นใหม่ อันเนื่องมาจากการ

ขยายตัวของประชากรสูงที่สุด ซึ่งมีจ านวนความต้องการอยู่ที่ 1 ,263 ครัวเรือน รองลงมา คือ เขตบางเขน 

จ านวน 1,262 ครัวเรือน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยมี 5 ด้าน ได้แก่  1) ปัจจัยด้านท าเลและ 

การเข้าถึง  2) ปัจจัยด้านราคา  3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ  4) ปัจจัยด้านห้องพัก  และ  

5) ปัจจัยด้านการตลาดและโปรโมชั่นการขาย โดยกลุ่มที่มีความสนใจต่อปัจจัยทั้ง 5 ด้านในการเลือกซื้อที่อยู่

อาศัยมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีรายได้ 25,001–40,000 บาทต่อเดือน และอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว 

ซึ่งมีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ในประเภทบ้านจัดสรร รูปแบบบ้านเดี่ยว ระยะเวลาที่ต้องการซื้อหรือหาที่อยู่

อาศัยใหม่ คือ มากกว่า 5 ปี โดยมีความพึงพอใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในราคา 1–2 ล้านบาท และมี

ความสามารถช าระค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยในกรณีเช่าอยู่ที่ 3,001–5,000 บาท/เดือน  
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2.3.2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศัย 

1) แนวโน้มทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 

พ.ศ.2563 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ส าหรับประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบ  

ที่เกิดจากการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติและจากก าลังซื้อหรืออุปสงค์มวลรวมในประเทศไทยหดตัว

รุนแรงอันเป็นผลจากมาตรการที่น ามาใช้เพ่ือควบคุมการระบาด อาทิ การปิดสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า 

สถานที่ และงานที่มีการรวมตัวต่างๆ ซึ่งน่าจะส่งผลอย่างส าคัญต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อุปสงค์และก าลังซื้อด้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ระดับชนชั้นกลางขึ้นไป 

2) ภาวะความยากจนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ เพศ การศึกษา และสถานภาพการท างาน 

 จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติพบว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่มีภาวะยากจนในกรุงเทพมหานคร (หรือมีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพต่ ากว่า 

2,667 บาท/คน/เดือน) ในปี พ.ศ.2560 เท่ากับร้อยละ 1.59 ของครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตาม

กลุ่มอายุจะเห็นได้ว่าครัวเรือนที่มีภาวะยากจนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ที่อายุต่ ากว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี

ขึ้นไป)  นอกจากนี้สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบปัญหาภาวะยากจนนั้นมีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย ในมิติ

ด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีภาวะยากจนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  

โดยส่วนใหญ่แล้วการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 ยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่ประสบภาวะยากจน มีกลุ่มของแม่บ้าน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วย/พิการจนไม่สามารถท างานได้ในสัดส่วนที่

มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ประสบภาวะยากจนอย่างเห็นได้ชัดและคาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรง

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) น่าจะส่งผลอย่างส าคัญต่อภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจและ

น่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยในเขตเมืองและผู้สูงอายุ 

3) อุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย 

 ในส่วนของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมในปี พ.ศ.2562  อุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัย  

มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในระหว่างปีดังกล่าวภาครัฐมีการออกมาตรการมากระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งสวนทางกับด้านอุปทานของที่อยู่อาศัย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องในปี พ.ศ.2562 ท าให้

ผู้ประกอบการเร่งระบายโครงการที่อยู่อาศัยที่ด าเนินการเสร็จแล้วออกไปให้หมดก่อนที่จะเริ่มลงทุนใน

โครงการใหม่ จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 พบว่ากลุ่มผู้ที่มีภาวะ

ยากจนและผู้ที่อยู่ในกลุ่มยากจนที่สุดร้อยละ 20 มีสัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินต่ ากว่ากลุ่มรายได้

อ่ืนๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพียงผู้เช่าหรือผู้ขออยู่อาศัยเปล่า และด้วยก าลังซื้อที่น้อยกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนๆ กลุ่ม 

ผู้ที่มีภาวะยากจน (รวมถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มยากจนที่สุดร้อยละ 20) จึงเสียค่าเช่าต่อเดือนในอัตราที่ต่ ากว่า 

กลุ่มประชากรอ่ืนในกรุงเทพมหานคร 
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4) ระบบการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

 ระบบการเงินและสินเชื่อของประเทศไทยที่มีอยู่จะเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่ง

สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ สินเชื่อลูกค้าทั่วไป สินเชื่อเฉพาะกลุ่ม สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ 

สินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อนโยบายรัฐ และสินเชื่อเพ่ือคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะสินเชื่อ 

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยพบว่าจะมีอยู่ในสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม (คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM)) สินเชื่อลูกค้าสวัสดิการ (คือ โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ

บ านาญโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน) และสินเชื่อนโยบายรัฐ (คือ โครงการบ้านเอ้ืออาทร 

โครงการบ้านล้านหลัง และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) 

 

2.3.3 บทเรียนในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ 

 จากบทเรียนในต่างประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชียพบว่าการที่รัฐเข้ามาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย 

ก็เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการมีที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้ง

องค์กรระดับประเทศหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้ก ากับของภาครัฐเข้ามาดูแลบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย  

มีเพียงสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการจัดตั้งในรูปบรรษัทที่ดินและท่ีอยู่อาศัย (ตารางท่ี 18)  
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ตารางท่ี 18  สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ 

ประเทศ 

หัวข้อ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

องค์กร/หน่วยงาน
หลักที่พัฒนาที่อยู่

อาศัย (ประเภท
องค์กร) 

กระทรวงการเคหะ ชุมชนและ
การปกครองท้องถิ่น (Ministry 

of Housing, Communities 
and Local Government: 

MHCLG) ดูแลเกีย่วกับท่ีอยู่
อาศัย ชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น 

ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
สถานท่ีที่เหมาะสมส าหรับการ

ใช้ชีวิต ท างาน และพัฒนาท่ีอยู่
อาศัย (องค์กรระดับประเทศ) 

ส านักบริหารด้านท่ีอยู่อาศยัแห่งรฐั 
(Federal Housing 

Administration: FHA) อยู่ภายใต้
กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมอืง 

จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้มรีายได้น้อย
ให้มีท่ีอยู่อาศัยที่เหมาะสม 

(หน่วยงานรัฐบาล) 

ส านักงานฟ้ืนฟูเมือง (Urban 
Renaissance Agency หรือ UR) 

พัฒนาขึ้นมาจากการเคหะแห่งชาติ
ของญี่ปุ่น (Japan Housing 

Corporation: JHC) มีหน้าที่จัดการ
ที่อยู่อาศัยและที่ดินส าหรับชนช้ัน

กลาง (องค์กรระดับประเทศ) 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน
และคมนาคม (Ministry of Land, 

Infrastructure and Transport: 
MOLIT) มีภารกิจหลัก คือ 

ประสานงานและจดัให้มีนโยบาย
และกฎหมายเกีย่วกับอาณาเขตของ

ประเทศ (องค์กรระดับประเทศ) 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยและ 
การพัฒนา (Housing and 

Development Board: HDB)  
มีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศยัในราคาที่

สามารถรับภาระได้ โดยพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยหลายระดับ

ราคาตามความสามารถในการซื้อ 

องค์กร/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องท่ีพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย (ประเภท

องค์กร) 

บ้านในอังกฤษ (Homes England) 

มีหน้าที่รวมทุนส าหรับสร้างบ้าน
ที่มีราคาที่ไม่เป็นภาระต่อการ

จ่าย แทรกแซงตลาดที่อยู่อาศัย 
เพิ่มจ านวนบ้านใหม่ท่ีถูกสร้างใน

ประเทศอังกฤษ โดยจะปรับปรุง
บ้านปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาด

และท าใหม้รีาคาทีส่ามารถเข้าถึงได ้
(องค์กรระดับท้องถิ่น) 

กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมอืง 

(US Department of Housing 
and Urban Development: HUD) 

มีภารกิจหลัก คือ ด าเนินการให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(องค์กรระดับประเทศ) 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง

พื้นฐาน การขนส่ง และ 
การท่องเที่ยว (Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and 
Tourism) มีส านักงานเคหะ 

(Housing Bureau) อยู่ในความ
รับผิดชอบ (องค์กรระดับประเทศ) 

บรรษัทที่ดินและที่อยู่อาศัยแห่ง

เกาหลี (Korea Land and 
Housing Corporation: LH) ก่อตั้ง

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรา้ง

ความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยให้
ประชาชนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ 

(Ministry of National 
Development: MND) เป็นองค์กร

หลักท่ีรับผิดชอบด้านการวางแผน
และพัฒนาการใช้ที่ดิน การฟื้นฟู

เมือง และการอนุรักษ์อาคาร การ
จัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคณุภาพและมี

หลายระดับราคาตามความสามารถ
ในการซื้อ (องค์กรระดับประเทศ) 
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ประเทศ 
หัวข้อ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   ส านักงานการเคหะส่วนท้องถิ่น 
(Local Public Housing 

Authorities: PHAs) มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายด้านท่ีอยู่อาศัยของ

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่
อาศัยในราคาที่สามารถรับภาระได้ 

(องค์กรระดับท้องถิ่น) 

บรรษัทการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing 

Finance Agency หรือ JHF) ท า
หน้าท่ีจัดหาเงินทุนส าหรับการสรา้ง

บ้าน (องค์กรระดับประเทศ) 

 2) สภาเมือง (Town Council) มี
หน้าท่ีบริหารจัดการทรัพย์สินของ 

HDB คอยดูแลอาคาร 
สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม

ของโครงการเคหะชุมชนของ HDB  
(องค์กรระดับท้องถิ่น) 

 
3) สภาพัฒนาชุมชน (Community 
Development Council: CDC) 

ท าหน้าที่บริหารและดูแลคณุภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชน 

(องค์กรระดับท้องถิ่น) 

วิสัยทัศน์/พันธกจิ MHCLG มีหัวใจขององค์กร คือ 

การสร้างโปรแกรมที่ท าให้คนซื้อ
เอื้อมถึงได ้

HUD มีภารกิจหลัก คือ การ

ด าเนินการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศยั
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏบิัติ 

UR มีพันธกิจ คือ การสร้างเมือง

ต่างๆ ให้สวยงาม ปลอดภยั และ 
มีความสุขสบาย 

 HDB มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรทีม่ี

ความโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความ
มุ่งมั่นในการเตมิเตม็ความมุ่งหวังใน

การจัดหาบา้นและสรา้งชุมชนที่ผู้
อยู่อาศัยรู้สึกภาคภูมิใจ  
มีพันธกิจ คือ จัดหาที่อยู่อาศัยที่มี

คุณภาพและมูลค่าในราคาที่สามารถ
รับภาระได้ สร้างเมืองที่มีความน่าอยู่
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ประเทศ 
หัวข้อ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

และยั่งยืน ส่งเสรมิการสร้างชุมชนที่
มีความเข้มแข็งและมีความสามัคค ี

และส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรให้ท า
หน้าท่ีของตนให้ดีที่สุด 

MND มีวิสัยทัศน์ คือ สร้างประเทศ

สิงคโปร์ให้เป็นบ้านแห่งความรัก
และเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความโดด

เด่นในระดับโลก  
มีพันธกิจ คือ การพัฒนา

สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานระดับ
โลก สร้างสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศยั 

ที่ดีและยั่งยืน และสร้างชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง 

จุดเด่น การแก้ปัญหาโดยผลักดันให้เกิด

อุปทานเพิ่มขึ้นด้วยการส่งมอบ
บ้านใหม่และการเพิ่มความเป็น

เจ้าของบ้าน เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงที่อยู่

อาศัยได้อยา่งทั่วถึง 

การเพิ่มโอกาสให้ผูม้ีรายได้น้อย

สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ไม่ว่าจะด้วยการซื้อหรือเช่า ผา่น 

การจัดหาแหล่งเงินทุนประเภท
ต่างๆ 

งานท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานของเมือง  
และงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และบ ารุงรักษาท่ีอยู่อาศัย 
สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย  

เมืองเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ส าหรับคนทุกวัย 

การจัดหาที่อยู่อาศยัให้ประชาชน

ทุกกลุ่มรายได ้

การส่งเสริมการเป็นเจ้าของที่อยู่

อาศัยของคนทุกกลุ่ม 
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ประเทศ 
หัวข้อ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บ้านในอังกฤษอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกระทรวง 

การเคหะ ชุมชนและการ
ปกครองท้องถิ่น 

HUD มีสภาคองเกรสเป็นผู้ก าหนด
นโยบายที่อยู่อาศัย 

 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคม และการ

ท่องเที่ยว 

รัฐบาล HDB อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนา
แห่งชาติ 

PHAs อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมอืง 

สภาเมืองอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของสมาชิกรัฐสภา 

CDC แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 5 
เขต โดยมีนายกเทศมนตรดีูแล

กิจการภายในท้องถิ่น 

ลักษณะ/วิธีการ
ด าเนินงาน 

MHCLG เป็นหน่วยงานราชการ
ที่มีหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน 

มีหน่วยงานในสังกัด 12 
หน่วยงาน 

หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงาน
ประจ าท้องถิ่น 10 แห่ง และแต่ละ

แห่งมีส านักงานสนามรวม 52 แห่ง 

UR เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษของ
รัฐ เป็นหน่วยปฏิบตัิที่น านโยบายที่

กระทรวงก าหนดมาด าเนินการผ่าน
โครงการต่างๆ และอาจร่วมงานกบั

ภาคเอกชนในรูปแบบความร่วมมอื 
และร่วมงานกับรัฐบาลหรือ

หน่วยงานท้องถิ่น 

MOLIT เป็นหน่วยงานราชการที่ม ี
Housing and Land Office เป็น

หน่วยงานระดับกรมท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศยั

และที่ดิน 

 

บ้านในอังกฤษ เป็นองค์กร

สาธารณะที่รวมทุน 
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ประเทศ 
หัวข้อ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

การเงิน รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ
ที่สุด โดยรัฐบาลกลางของ

อังกฤษให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ในรูปแบบเงินสนับสนุน

ของรัฐบาลกลาง (แหล่งท่ีมา
หลักไม่ใช่ภาษีท้องถิ่น แต่เป็น

เงินสนับสนุน) 

รัฐบาลกลางเป็นผูดู้แลหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการเงิน และบาง

โครงการด าเนินการโดยเอกชน 
ส านักงานการเคหะส่วนท้องถิ่น 

(Local Public Housing 
Authorities: PHAs) ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลกลาง 

การระดมเงินของ JHF ด าเนินการ
โดยออกตราสารหนี้ (Mortgage 

Back Securities หรือ MBS) โดย 
JHF เป็นผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ JHF ไม่

รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

Korea Housing Finance 
Corporation (KHFC) ท าหน้าที่ท้ัง

ปล่อยกู้โดยตรงให้กับประชาชน 
และท า Mortgage Securitization 

ในรูปแบบคล้ายกับ Fannie Mae 
และ Freddie Mac ของ

สหรัฐอเมริกา โดย KHFC ให้กู้ใน
อัตราดอกเบีย้คงท่ี 

แหล่งงบประมาณของ HDB มี 2 
ส่วนหลัก ได้แก่ (1) งบประมาณ

รัฐบาล และ (2) รายได้ของ HDB 
เอง ซึ่งน ามาใช้ในการบริหารจดัการ

องค์กร (หากมีรายไดไ้ม่เพียงพอจะ
ได้รับการสนบัสนุนส่วนขาดจาก

รัฐบาล) 

ทุนสนับสนนุ นโยบาย Help-to-buy ซึ่ง

รัฐบาลให้เงินกูส้ าหรับผู้ที่ซื้อ
บ้านเป็นครั้งแรก มีแหล่งเงินทุน

จากเงินภาษีของรัฐบาลกลาง 

รัฐบาลได้จดัตั้ง Fannie Mae และ 

Freddie Mac เพื่อสนับสนุนด้าน 
ที่อยู่อาศัย ท้ัง Fannie Mae และ 

Freddie Mac ด าเนินการโดย 
การรับซื้อสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

(Mortgages) จากผู้ที่ให้กู้ยืม และ
เก็บสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยนีไ้ว้ใน 

Portfolio หรือแปลงสินเช่ือท่ีอยู่
อาศัยท่ีรับซื้อมานี้ให้เป็นหลักทรัพย์ 
ที่เรียกว่า Mortgage-backed 

Securities (MBS) เพื่อจ าหน่ายตอ่
ให้แก่นักลงทุน 

 Korea National Housing and 

Urban Fund (NHUF) มีบทบาทใน
การให้เงินกู้ การลงทุนและ 

การรับประกัน ส าหรับเงินทุน เนน้
การดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชน 

Central Provident Fund (CPF) 

เป็นกองทุนที่ส าคัญส าหรับการเงิน 
ที่อยู่อาศัย โดยสมาชิกสามารถ 

ถอนเงินออมเพื่อน าไปจ่ายเป็นเงิน
ดาวน์ร้อยละ 20 ได้ และสามารถ

ถอนเพื่อจ่ายผ่อนช าระเงินงวดราย
เดือนได้  
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 ประเทศที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

ซึ่งเป็นประเทศที่มีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน “สร้างบ้าน สร้างเมือง เพื่อสร้างชาติ” รัฐบาลให้

ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน โดยมีการก าหนด

กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส ถัดมาก็ขยายขอบเขตไปถึงกลุ่มชนชั้นกลาง 

และในระยะหลังค่อยขยายให้ครอบคลุมในวงกว้างเป็นการพัฒนาคุณภาพที่ อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต

ประชากรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากการมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ  คือ 

รัฐบาลเป็นเจ้าของที่ดินเป็นส่วนใหญ่ 

 ส าหรับระบบการเงินและระบบสินเชื่อเพ่ือใช้ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถซื้อหรือเช่าที่อยู่

อาศัยได้นั้น จากประสบการณ์ในต่างประเทศกลไกส าคัญที่ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถกระจายสินเชื่อ  

ที่อยู่อาศัยได้เป็นวงกว้าง คือ การแปลงสินเชื่อเป็นตราสารทางการเงินระยะยาวและน าออกจ าหน่ายให้กับ  

นักลงทุน กลไกนี้ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์บริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินของตนได้อย่ างเหมาะสม

มากยิ่งขึ้นด้วย กล่าวคือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสินทรัพย์ระยะยาวมากกว่า 10 ปี ในขณะที่หนี้สินของ

ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากโดยส่วนใหญ่ถือเป็นหนี้สินระยะสั้น ดังนั้นจึงสร้างปัญหาความไม่สมดุล

ของอายุสินทรัพย์และหนี้สินขึ้นในงบดุลของธนาคารซึ่ งสามารถน ามาซึ่งความเสียหายทางการเงินได้ใน

ที่สุด 

กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ทางการเงินช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน าสินเชื่อ  

ที่อยู่อาศัยออกจากงบดุลโดยขายต่อสินเชื่อนั้นให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถน าเงินทุน

ที่ได้จากการขายนั้นมาปล่อยกู้ให้กับลูกค้าได้ต่ออีก ช่วยให้เงินทุนมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและมี

ความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ในประเทศไทยนั้นได้มีการจัดตั้งบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (บตท.) ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่  

29 มิถุนายน พ.ศ.2540 เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ

แปลงสินเชื่อให้เป็นหลักทรัพย์ทางการเงินระยะยาว ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงิน 

อย่างไรก็ดีในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เสนอให้ยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยู่อาศัยและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วย ซึ่งต่อมาในการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 10 

สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติให้ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.... เพ่ือ

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
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สาเหตุส าคัญของการยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย คือ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่

อาศัยโหมเข้าซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์เพ่ือแปลงเป็นหลักทรัพย์อย่างมากในช่วง 2 -3 ปี 

ที่ผ่านมา และสินเชื่อเหล่านั้นได้กลายมาเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL นอกจากนี้บรรดาสถาบันการเงิน

ที่เป็นผู้ออกสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มจะเก็บลูกหนี้ชั้นดีไว้เอง ไม่ปล่อยออกมาขายให้กับบรรษัทตลาดรอง

สินเชื่อที่อยู่อาศัยจึงท าให้ในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีเพียงสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
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บทที่ 3 กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

3.1 สังเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี กับบทบาทของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์ว่าคนไทยทุกคนมี 

ที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for all) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 11 และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ซึ่งเน้นการพัฒนาเมืองและ 

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับประชากรทุกคนและสอดคล้องกับเศรษฐฐานะและวงจรชีวิต จาก

วิสัยทัศน์ข้างต้น สอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานคร

เป็นมหานครแห่งเอเชียภายในปี พ.ศ.2575 ทั้งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นปัจจัยขั้น

พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของประชากร ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ที่มุ่งการพัฒนาและ

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรที่อยู่บริเวณริมคูคลอง แม่น้ าเพ่ือให้เกิดสมดุล

ระหว่างการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานคร

ส าหรับทุกคน ซึ่งเน้นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงที่อยู่อาศัย เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสและ

เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากจน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยมหานครกะทัดรัด ที่เน้นให้

กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ และประชากรสามารถเข้าถึงแหล่งสาธารณูปการหลักต่างๆ ได้ภายใน 5 

กิโลเมตรจากที่อยู่อาศัยหรือชุมชนของตน รวมถึงสามารถเข้าถึงที่ท างานในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรและใช้

เวลาไม่เกิน 30 นาท ี

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีมีเป้าประสงค์หลักท่ีส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1) สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  

2) ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินและระบบสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอย่างเสมอภาค 

3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

4) ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5) การจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ  

1) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่ที่ได้มาตรฐาน 

2) การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 

3) การยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย 

4) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

  



108 
 

เป็นที่น่าสังเกตว่าในทุกยุทธศาสตร์ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท 

ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่ที่ได้มาตรฐานโดยได้ก าหนดกลยุทธ์ 

ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย โดยให้มีการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดและ

ระดับท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยการเสริมสร้างโอกาส

ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งนอกจากจะก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัย

แห่งชาติแล้ว ยังก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับชุมชนและระดับเมืองเพ่ือสร้างโอกาส

การเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ รวมทั้ง 

ค้ าประกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับบูรณาการด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยด้วยกลยุทธ์ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง

ของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในพ้ืนที่ (Civil Society)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ส่งเสริมการจัด

สวัสดิการในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นที่อยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การส่งเสริม

การจัดการที่ดินและผังเมืองให้เอ้ือต่อการพัฒนาเมือง การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมทั้งสนับสนุน

การพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับการอยู่อาศัยในพื้นท่ีบุกรุกหรือสลัม รวมถึงผู้มีรายได้น้อย  

 

3.2 ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ: บทบาทที่เป็นไปได้ของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีข้างต้น ถือเป็นปัจจัยที่

เอ้ือต่อการเข้ามามีบทบาทในการจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพก็ให้

ภาพที่สอดคล้องกันว่ากรุงเทพมหานครสามารถเข้ามามีบทบาทได้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน  

ที่ดูแลประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง สามารถเข้าใจ เข้าถึงประชาชน และมีข้อมูลด้านความต้องการที่อยู่อาศัย 

รวมทั้งมีโครงสร้างบริหารจัดการทั้งในเชิงหน้าที่และเชิงพ้ืนที่ มีบุคลากรและงบประมาณของตนเอง มีโอกาส 

ที่จะท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเบ็ดเสร็จได้ ดังจะเห็นได้จากข้อคิดเห็นที่

ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดดังนี้ 



109 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร:…ปกติก็จะมีกระทรวง พม. ที่เป็นภาพใหญ่อยู่แล้ว มีพวกการเคหะ
แห่งชาติ แต่คิดว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มาก เพราะว่าจ านวนคนท่ีต้องการ (ที่อยู่อาศัย) เนี่ยมันเยอะจริงๆ 

และก็อาศัยระบบแขนขาของด้านส านักงานเขตจะละเอียดกว่า เพราะอย่าง พม. ถึงแม้ว่าจะคุมทั้งหมด แต่
ด้วยอัตราก าลังหรือว่าความเข้าใจในบริบทของแต่ละเขตและพื้นที่ เขาสู้ส านักงานเขตไม่ได้อยู่แล้ว 

เพราะฉะนั้นเขต ถึงเบื้องต้นยังไม่ได้ท าที่อยู่อาศัยโดยตรง แต่ว่าผมว่าความเข้าใจของเ จ้าหน้าที่เขต 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของเขตก็จะรู้

บริบท รู้จุด รู้รายละเอียดที่จะต้องท ามากกว่านะครับ เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะให้กรุงเทพมหานครท าและ  
ท าให้ได้ดี มันต้องติดกับกรุงเทพมหานคร ทั้งในเรื่องของอัตราก าลัง  โครงสร้าง และก็ในเรื่องของ

งบประมาณ รวมถึงความยืดหยุ่นในการที่หน่วยงานที่สร้างขึ้นมาจะสามารถด าเนินการได้เร็ว เพราะว่า
ทราบกันดีว่าหลายเรื่องมันก็ติดขัดด้วยระบบราชการท าให้การพัฒนาหรือว่าอะไรต่างๆ มันไปได้ไม่เร็ว

เท่าที่ควร แต่ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาที่หมักหมมแล้วก็มันค้างกันมาเป็นสิบๆ ปี เราจะเห็นได้ว่าคนจน
ในเมืองจะหาเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยได้น้อย เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยส่วนนี้ครับ… 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: (บทบาทของกรุงเทพมหานครในการจัดการที่อยู่อาศัย) เป็นไปได้สูง เพราะมี

เครื่องไม้เครื่องมือหรือทรัพยากร  กรุงเทพมหานครแม้งบประมาณจะไม่เยอะมาก แต่ว่าข้อเท็จจริง ก็คือ 
เขามีส านักงานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานฟังก์ช่ันอยู่ในพ้ืนท่ีเลย แล้วก็ดูแลประชาชน แล้วส านักงานเขตก็มีแผนก

ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องครบอยู่แล้ว  สอง ก็คือ มีหน่วยซัพพอร์ตกลาง เช่น ส านักการระบายน้ า ส านักการโยธา 
ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักอะไรต่างๆ คอยซัพพอร์ต เพราะฉะนั้นในแง่กลไก

กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศหนึ่งเลย... 
 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ก็ช่วยได้ตั้งแต่ต้นเลยแหละ ตั้งแต่เรื่องของการลงไปท าความเข้าใจ ไปดู

กลุ่มเป้าหมายด้วยกัน แล้วก็ดูเรื่องของข้อติดขัด ช่วยแก้ไขในส่วนของข้อติดขัด...ตอนนี้หลายเขตก็มา
ร่วมกัน...ประสานกับโยธา ผังเมือง ส านักพัฒน์ฯ อนามัย ส านักการระบายน้ า 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: บทบาทของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยในการบริหารเมือง 

โดยเฉพาะในลักษณะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครซึ่งมีรูปแบบการบริหารที่มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ 
ในภูมิภาค ซึ่งมันก็จะมีการซ้อนทับหรือว่าการมีบทบาททั้งในส่วนของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

หน่วยงานภูมิภาค แล้วก็หน่วยงานส่วนกลาง แต่พอมาในบทบาทของกรุงเทพมหานครซึ่ง ถือว่า
กรุงเทพมหานครก็ได้รับมอบหมายให้ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในลักษณะที่ค่อนข้างเป็น Unity มีการท างาน

ที่อาจจะคล่องตัว เพราะว่าก็ท างานในเชิงของการดูแลบูรณาการเป็นหน่วยเดียว โดยภาระหน้าที่ก็คง
ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในฐานะที่เราก็ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องของด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของเมือง... 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ...จริงๆ ถ้าถามว่า กทม. ด าเนินการเองได้ไหม ได้เพราะว่าหนึ่งเรามี
ส านักพัฒนาสังคม เราสามารถที่จะท าตรงนี้ได้ ซึ่งในเรื่องของรูปแบบอาคาร เรามีส านักการโยธา...แต่ใน

เรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ รัฐบาลต้องจัดสรรส่วนนี้มาให้ ไม่ใช่ว่า กทม. ไปมองระบบการดูแลใน
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เรื่องของด้านกายภาพ กทม. ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ เพราะว่าต้องเอาเงินมาท าในเรื่องของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งหมดเลย ฉะนั้นรัฐต้องสนับสนุนตรงนี้ให้ แต่ว่า กทม. ต้องเข้าไปบริหารจัดการ เข้าไป

ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ เราสามารถเข้าไปเพื่อด าเนินการก่อตั้ง เราก็มีฝ่ายออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
ฝ่ายอะไรทุกอย่างสารพัดเรามีอยู่แล้ว 

 

3.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ ภารกิจ บทบาท และอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร  

ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

3.3.1 พัฒนาการของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ย้ายถิ่นเข้ามาสู่เมืองใหญ่เป็นประเด็นที่มีการ

กล่าวถึงกว่า 8 ทศวรรษ  ในระดับประเทศได้มีการจัดตั้งกองเคหะสถานสงเคราะห์เพ่ือรับผิดชอบงานด้าน 

ที่อยู่อาศัยภายใต้กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2483  ต่อมาได้มีการจัดตั้งส านักงานอาคารสงเคราะห์ สังกัด

กรมประชาสงเคราะห์ ขึ้นในปี พ.ศ.2493  ตามด้วยการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้กระทรวงการคลัง 

ในปี พ.ศ.2496  เพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ตามสมควร  ต่อมาในปี พ.ศ.2503 ได้มีการ

จัดตั้งส านักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเทศบาลนครกรุงเทพขึ้น  อย่างไรก็ตามในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 นั้น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และการด าเนินงานของรัฐแม้จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาจัดการด้านที่อยู่อาศัยแต่ก็ยัง

ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ทัน ด้วยเหตุข้างต้นรัฐบาลจึงก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง

ในระดับประเทศที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัย โดยจัดตั้งการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ.2516 เพ่ือให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย

จนถึงรายได้ปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก 

รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้าไปพักอาศัยให้ดีข้ึนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีที่อยู่อาศัย

ของตนเองหรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมด าเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีที่อยู่อาศัยเพ่ือให้

ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ 

หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน [53]  

ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศแต่ก็เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหลื่อมล้ า

สูงสุด ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาเรื้อรัง และมีการพยายามที่จะจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้นตั้งแต่

ปี พ.ศ.2537  ในรูปของข้อบัญญัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานครและส านักงานกองทุนที่อยู่

อาศัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ประกอบกิจการและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

และประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ประกอบกิจการ 
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ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จากนั้นได้ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการ

ปรับปรุงข้อบัญญัติให้ชัดเจน ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2541 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้น าเรื่องเข้าสู่สภากรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานครได้ผ่านข้อบัญญัติ

ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ และจัดตั้งส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย [54] 

คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ ประกอบด้วย  1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  2) 

ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  3) ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  4) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

กรุงเทพมหานคร  5) ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  6) ประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วม

กรุงเทพมหานคร  7) ผู้อ านวยการส านักการคลัง  8) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน  9) รองผู้ว่าการเคหะ

แห่งชาติ  10) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์  11) กรรมการผู้จัดการส านักงานพัฒนาชุมชนเมือง 

12) ผู้แทนชุมชน โซนที่ 1   13) ผู้แทนชุมชนโซนที่ 2   14) ผู้แทนชุมชนโซนที่ 3   และ 15) ผู้อ านวยการ

กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ส่วนส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้นประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่าย คือ ส านักงานและเลขานุการ  

ฝ่ายคลัง ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายประสานชุมชน ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง และฝ่ายวิชาการ  ในด้านการด าเนินงานนั้น  

ได้มีการก าหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้น ด าเนินการใน 5 ชุมชนน าร่อง เพ่ือเตรียมรื้อย้ายชุมชนไปอาศัยในที่ดิน

แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร บริเวณสวนหลวง ร.9 ชุมชนบ้านปูน ชุมชนศิริอ ามาตย์ ชุมชนวัดอมรคีรี และ

ชุมชนสี่พระยา และได้มีการเตรียมแผนระยะยาว ด้วยการส ารวจชุมชนต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากโครงการต่างๆ ของรัฐ เพ่ือเตรียมวางแผนรองรับในอนาคต 

อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจการของหน่วยงานประสบกับข้อติดขัดทางกฎหมาย ในประเด็นที่ว่า

กองทุนจะมีฐานะเป็นการพาณิชย์หรือไม่ ซึ่งกองกฎหมายและคดีตีความตามเนื้อหาของอ านาจหน้าที่ว่าเป็น

หน่วยงานเชิงพาณิชย์ แต่ติดขัดที่ไม่สามารถท าหน้าที่ให้เงินกู้แก่องค์กรชุมชนและผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากไม่มี

พระราชบัญญัติรองรับ ทั้งส านักการคลังก็มีความเห็นแตกต่างว่าหากจะให้กองทุนมีฐานะเป็นการพาณิชย์

จะต้องแก้ไขข้อบัญญัติหรือระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเสียก่อน ส านักการคลังจึงไม่ได้โอน

งบประมาณมาให้กองทุนฯ และเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ จึงได้โอนสถานะ

กองทุนฯ มาเป็นโครงการหนึ่งของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2542  

นอกจากนั้นได้พยายามแก้ไขร่างข้อบัญญัติกองทุนดังกล่าวให้เป็นการพาณิชย์ให้ชัดเจน รวมทั้งมีการ

หารือกับธนาคารออมสินเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานในรูปสหการเพ่ือให้สามารถด าเนิน

ภารกิจทั้งด้านการประสานงาน การพัฒนาโครงการ และการสนับสนุนด้านการเงินและสินเชื่อ  

ต่อมาได้มีการพยายามพัฒนาหน่วยงานดูแลด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง และได้มี

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหน่วยงานการพาณิชย์หน่วยงานหนึ่งในห้าของหน่วยงานพาณิชย์ของ

กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 
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กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องการพาณิชย์ ตามมาตรา 89 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงก าหนดให้

กรุงเทพมหานครด าเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ช่วยเหลือ

ประชาชน ข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่ อาศัยและ 

การจัดการที่อยู่อาศัย  2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  3) ประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอ่ืนของรัฐ องค์กร

เอกชน และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย ข้อบัญญัติฯ นี้ก าหนดให้ส านักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย และนอกจากนี้ยังสามารถ

มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ

ก าหนดเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

โครงสร้างการจัดองค์กรของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งทุน และฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารซึ่งแต่งตั้งโดย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ มีวาระการท างาน 4 ปีท างานภายใต้การก ากับ

ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 

ข้อ 8 ว่าให้มีคณะกรรมการบริหารจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยหรือจัดการที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานกรรมการ   

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครจ านวน 2 คน  โดยหนึ่งในสองคนเป็นผู้แทนจากส านักพัฒนาชุมชน (หรือส านัก

พัฒนาสังคมในปัจจุบัน)  ผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และธนาคารของรัฐ

หน่วยงานละ 1 คนเป็นกรรมการ  ผู้แทนชุมชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประธานกรรมการชุมชนระดับเขต

จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือจัดการที่อยู่อาศัยอีก 1 คน  โดย

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน่วยงานนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันแต่

บทบาทหลักเน้นในด้านการดูแลที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรุงเทพมหานครและยังไม่สามารถสรรหา

ผู้อ านวยการได้  

ในปัจจุบันการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานหลักใน

ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและกลุ่มงานพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานการพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  ส าหรับกลุ่มงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2561 มีภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครส าหรับ

ประชาชน แนะน า ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ประสานการจัดหาที่อยู่
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อาศัย และส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  จัดท าและก าหนดนโยบายที่อยู่อาศัยส าหรับรองรับ

สังคมสูงอายุ   

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบทบาทของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เป็นหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ได้แนวทางและรูปแบบการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมส าหรับ

กรุงเทพมหานคร หากจะต้องเข้ามาด าเนินการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่

อาศัย  จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพดังปรากฏในส่วนถัดไป   

 

3.3.2 รูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร (โครงสร้าง

องค์กร ภารกิจ ก าลังคน งบประมาณ กฎหมาย) 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ากรุงเทพมหานครสามารถเข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ให้สัมภาษณ์ที่สามารถให้ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดองค์กรได้นั้นต้องมีความเข้าใจโครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมักจะเป็น

ผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือบุคลากรส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง

และกระบวนการที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ พอสรุปได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ 
 

รูปแบบท่ี 1 กรุงเทพมหานครไม่ต้องท างานด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นงานหลัก 

แนวคิดนี้มองว่ากรุงเทพมหานครไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบงานด้านพัฒนาที่อยู่อาศัย

เนื่องจากงบประมาณ ก าลังคนมีจ ากัด และข้อกฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานอย่างคล่องตัว  จึงควรให้

หน่วยงานในระดับชาติ เช่น การเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เป็นหลักใน

การด าเนินงาน  ส่วนกรุงเทพมหานครแค่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ผู้ประสานเชื่อมโยงการด าเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย กับส านักต่างๆ และส านักงานเขต 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คือ ตอนนี้ส านักพัฒนาสังคมเองเขาดูแลเรื่องชุมชนเองอยู่ถูกไหมคะ 
คือ เขาเข้าไปดูในเรื่องของชุมชน แต่ไม่ได้ไปดูในเรื่องของให้ที่อยู่อาศัยหรือว่าท าที่อยู่อาศัย ซึ่งพี่ดูว่าถ้าจะ

เอามาโปะไว้ท่ี กทม. ในความเห็นพ่ี พี่ว่ามันก็ยากนะ มันก็ยังอยู่ที่ กทม. จะรับลูก มันจะกลายเป็นงานอีก
งานนึงที่งอกขึ้นมาเป็นงานหลัก แล้วก็ใช้งบประมาณเยอะ แล้วก็ต้องใช้บุคลากรในการท าอีกเยอะเลย ซึ่งที่

ผ่านมา (สงวนนามหน่วยงาน) เองเขาตั้งมาตั้งกี่ปีแล้ว ถามว่าความส าเร็จของเขามันก็ยังไม่ Success เลย 
แล้วกับการที่จะมาให้หน่วยงานท้องถิ่นซึ่ง หนึ่ง ไม่มีก าลังเงิน บุคลากรก็ยังไม่พร้อม แล้วก็มีงานอ่ืนที่อยู่ใน

หน้าท่ีรับผิดชอบเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดนี้มาอีก พี่ก็ว่ามันก็ยากท่ีจะ Success ไง ความเห็นพี่นะมันยาก
จริงๆ คือ ถ้าเกิดเรามาดูแลแค่บางกลุ่ม กลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือว่ากลุ่มเล็กๆ กลุ่มรุกล้ าพื้นที่ 

เหมือนที่ข้ึนมา แต่โอเค เวลาเราเข้าไป สมมติว่าอย่างกลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ มันอาจจะได้
แค่ตั้งศูนย์ขึ้นมาดูแล คือ แล้วก็อาจจะสร้างอาชีพ หาอาชีพให้เขาท า เสร็จแล้วก็ต้องให้เขา Move ออกไป
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ไม่ใช่มาอยู่แบบถาวร เป็นลักษณะช่วยเหลือสงเคราะห์มากกว่าในความเห็นพี่นะ หน้าที่ของ กทม. คือ  
ลักษณะนั้น แต่ไม่ใช่มานั่งจัดการหาที่อยู่ แล้วก็คนท่ีรุกล้ านี่ก็เหมือนกัน ที่ผ่านมา กทม. ท า ก็ท าคู่กับ พอช. 

คือ ไม่ได้ท าหน่วยงานเดียว มันจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันที่ท าร่วมกันค่ะ เพราะว่า
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบหน่วยงานเดียว พ่ีว่ามันยากท่ีจะส าเร็จ  
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ถ้าหน่วยงาน (จัดการเรื่องที่อยู่อาศัย) อย่างนี้ ควรจะเป็นหน่วยงาน
ที่มีที่ดินของตัวเองอยู่...ที่เหล่านี้ควรที่จะอยู่ในหน่วยงานที่สามารถที่จะ Support และแก้ไขปัญหาได้จริงนะ

ครับ...กทม. ไม่มีสิทธ์ิเลย เพราะ กทม. ไม่มีที่ดิน กทม. ต้องไปขอที่  กทม. จะย้ายไปไหน ที่ท าทุกวันนี้ก็ท า
ได้แค่ประสาน  
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: บทบาทส านักงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ชัด มอบหมายให้ดูแล
แฟลต (สงวนนาม) ปัจจุบันรับเงินสนับสนุนทุกปี ไม่เคยเลี้ยงตัวเองได้ พอช. การเคหะ มีความยืดหยุ่นใน

การใช้งบประมาณ 
 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: การท าร่วมกับการเคหะ พอช. น่าจะไปได้ไกลกว่า โดย กทม. เป็นหน่วยเสริม

เพราะเป็นงานใหญ่ โดยเฉพาะหน้างานระดับเขตงานจะหนักมาก 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร:  กทม. ไปประสานเอาดีกว่า เพราะว่างบก็จะไม่พอ ก าลังคนก็ไม่พอ 
แล้วข้อกฎหมายก็ติดขัด 
 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: ท าหน้าที่ประสานงานเหมือนเดิม พอช. เงินหนา ส านักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงาน
กลางให้ค าปรึกษา 

 
ผู้บริหารระดับเขต: ขาดคนช านาญงาน คนท่ีฝ่ายพัฒน์ฯ ไม่เพียงพอ 

 
ผู้บริหารระดับเขต: ปัจจุบัน พอช. มีงบประมาณ มีขั้นตอนกระบวนการโดย กทม. เป็นผู้ประสานงานให้

เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
 

 หากเป็นไปตามรูปแบบที่ 1 นี้หน่วยงานหลักที่จะด าเนินการ คือ หน่วยงานเดิมที่ดูแลเรื่องการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ ทั้ง 2 หน่วยงาน  

หน่วยงานแรก คือ การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ส่งเสริม และพัฒนาให้ประชาชนผู้อยู่อาศัย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ให้กู้ยืมเงิน  

หรือจัดหาแหล่งเงินกู้ หรือค้ าประกันเงินกู้) แก่ประชาชนผู้ที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือผู้ที่
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ประสงค์จะร่วมด าเนินการกับการเคหะแห่งชาติในการมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ รวมทั้ง

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร หรือจัดหาที่ดิน ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม และพัฒนา

ให้มีสภาพการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังสามารถกู้ยืมเงินในประเทศหรือ

จากองค์การระหว่างประเทศ สามารถออกพันธบัตรหรือตราสารเพ่ือการลงทุน สามารถเข้าร่วมกิจการกับ 

บุคคลอ่ืนหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือด าเนินกิจการอันอยู่ในขอบเขต วัตถุประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ 

รวมทั้งสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  

 หน่วยงานที่สอง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งเป็นองค์กรหลัก

[55] ที่ให้การช่วยเหลือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กร

ชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย

องค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน  ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  

 ในส่วนที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครนั้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีบทบาทหลักที่

เกี่ยวข้องกับเมืองและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บทบาทแรก คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง 

ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีเป้าประสงค์หลักในการจัดการกับปัญหา 

ที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมืองของประเทศ โดยมุ่งพัฒนาความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยและการครอบครองที่ดิน 

รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

และศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนด้วยสมาชิกในชุมชนเอง การด าเนินงานอยู่บนแนวคิดหลัก คือ การให้

องค์กรชุมชนเป็นหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาพลังของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินให้แก่ประชาชนในชุมชน 

ยึดหลักการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตามบริบทและความต้องการของชุมชน  ในการพัฒนาที่อยู่

อาศัยส าหรับคนจนเมืองนี้ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนโดยการออมเงินเพ่ือสร้างบ้าน 

และจัดหาที่ดิน โดยการออมของสมาชิกในชุมชนผ่านระบบสหกรณ์   บทบาทที่สอง คือ การด าเนินโครงการ

พัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 เพ่ือให้กรุงเทพมหานคร

สามารถพัฒนาระบบระบายน้ าและสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันอุทกภัยได้ พร้อมกับท าให้ประชาชนในชุมชนริมคลอง

ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีชุมชนที่น่าอยู่และเข้มแข็ง  

โดยรับผิดชอบชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนคลองเปรมประชากร โดยการ

ด าเนินงานให้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองทัพบก กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

การไฟฟ้า การประปานครหลวง และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น  
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 เมื่อพิจารณาประชากรเป้าหมายของหน่วยงานด้านที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ การเคหะแห่งชาติ  

จะเน้นการดูแลประชาชนในระดับกลางล่างและผู้มีรายได้น้อย ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) จะดูคนผู้มีรายได้น้อย และผู้บุกรุก  ทั้งสองหน่วยงานนี้จะต้องดูแลประชากรทั่วทั้งประเทศ จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็นพบว่าทั้งสองหน่วยงานจะมีข้อจ ากัดในการที่จะดูแล

ประชากรทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองมหานครที่มีความซับซ้อนและ

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ในมุมมองของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเองก็มองว่าระบบ 

ที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติยังไม่เอ้ือต่อวิถีชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น 

การสร้างที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้มีรายได้น้อยที่นิยมประกอบอาชีพค้าขาย  

หรือท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันบนพ้ืนที่ราบ ในหลายกรณีการย้ายประชาชนออกไปชานเมือง ท าให้

ประชาชนมีที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งท างาน อาชีพ  ชุมชนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ไม่สามารถดูแลจัดการเรื่องชีวิต 

ความเป็นอยู่ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่สามารถซ่อมบ ารุงสภาพที่อยู่อาศัยให้คงอยู่ในสภาพที่ดี

เช่นเดิมได้ นอกจากนี้ผู้ที่ท างานนอกระบบขาดแหล่งสินเชื่อเพ่ือการมีที่อยู่อาศัยเนื่องจากไม่มีหลักฐาน 

การได้รับเงินเดือนเป็นประจ า  และผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยก็มีปัญหาการไม่มีรายการเคลื่อนไหวเงินใน

บัญชีเงินฝาก (Bank Statement)  

 ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซ่ึงรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

เน้นการสร้างพลังชุมชนในการร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัย  หรือให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้

สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน  ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ

ภาคประชาชนโดยการรวมกลุ่มออมทรัพย์ในรูปของสหกรณ์ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งชุมชนในบริบทของเมืองใหญ่ 

เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องใช้เวลาเพราะในหลายชุมชน เช่น ชุมชนบุกรุก ประชากรมาจากหลากหลายพ้ืนที่ 

หลากหลายภูมิหลัง การที่จะรวมตัวสร้างความไว้วางใจและร่วมกันออมทรัพย์ จัดตั้งสหกรณ์ต้องอาศัยผู้น าที่มี

ศักยภาพสูง รวมทั้งการด าเนินงานในระบบสหกรณ์ต้องอาศัยทักษะในการจัดการการเงิน การจัดการความเสี่ยง 

รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซึ่งในหลายกรณีมีการออมไปแล้วก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะมี

เงินไม่เพียงพอในการจัดหาที่ดินหรือบางกรณีก็มีการทุจริตในการบริหารจัดการการเงินของสหกรณ์  

ด้วยเหตุที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกมิติแต่ประชากรแต่ละกลุ่มกลับมีโอกาส 

ที่จะได้รับผลจากการพัฒนาไม่เท่ากัน  ความเหลื่อมล้ ายังคงเพ่ิมสูงขึ้น กลุ่มประชากรที่ควรได้รับการดูแล 

ด้านที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้บุกรุก ผู้เร่ร่อน และผู้สูงอายุ ซึ่งกรุงเทพมหานครใน

ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเข้ามาร่วมรับผิดชอบ ประกอบกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ระยะ 20 ปี ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดให้มี 

การจัดท าที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการขับเคลื่อน

การพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงเป็นการยากที่กรุงเทพมหานครจะปฏิเสธในการมีบทบาทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
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จากผลการศึกษาพบว่าในรูปแบบที่ 1 นี้ มีข้อดี คือ กรุงเทพมหานครไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรง ไม่ต้องเพ่ิมภาระงานงบประมาณและก าลังคน และสามารถด าเนินการได้

ภายใต้โครงสร้างที่มีอยู่เดิม ในขณะที่มีข้อเสีย คือ กรุงเทพมหานครต้องพ่ึงพาหน่วยงานอ่ืนในการดูแลคุณภาพ

ชีวิตประชาชนในพ้ืนที่กรุง เทพมหานครในด้านที่อยู่อาศัย ซึ่ งอาจท าได้ ไม่ทั่ วถึงและ ไม่ เป็นธรรม  

การด าเนินงานในรูปแบบที่ 1 นี้ น่าจะมีข้อจ ากัดและท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ยาก เพราะภายใต้เงื่อนไข

ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีการเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการดูแล

รับผิดชอบทั้งในเชิงนโยบายและการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชากรในท้องถิ่นของตน ดังนั้น

กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย  
 

รูปแบบที่ 2 เพิ่มบทบาทของส านักพัฒนาสังคมและส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  
ในด้านการจัดองค์กรปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่

อาศัย 2 หน่วยงาน ได้แก่   

1.  ส านักพัฒนาสังคม มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 107)  (ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 316 ง 11 ธันวาคม 2561) ให้มี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และก าหนดให้ส านักงาน  
การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นส่วนราชการของส านักพัฒนาสังคม มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  1) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ช่วยเหลือในการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนและผู้มีรายได้น้อย  2) จัดท าแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร  3) แนะน าช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและประสานจัดหาที่อยู่อาศัย  4) ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนา
ที่อยู่อาศัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอ่ืนของรัฐ  
มูลนิธิอ่ืนๆ องค์กรเอกชนไม่แสวงหาก าไร  และองค์กรต่างประเทศ  5) บริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้มีรายได้น้อย จัดท าและก าหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยส าหรับรองรับสังคมสูงอายุ   

2.  ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 ให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ด าเนินการบริหารเงิน
และทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  2) ด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  
3) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ
ก าหนดเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  อย่างไรก็ตามบทบาทที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน   
ยังท างานแต่ในด้านการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร และยังไม่สามารถพ่ึงตนเองทางการเงินได้   
งานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ค่อยเป็นที่ประจักษ์  ทั้งยังเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ปฏิบัติการในระดับเขต
จ านวนไม่น้อยที่เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นไม่เคยทราบเกี่ยวกับส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมาก่อน 
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ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ส านักพัฒนาสังคมเขาเป็นหน่วยงานกลางเป็นเรื่องของการพัฒนา
ชุมชน แล้วเขามีข้อมูล มีภาระหน้าที่ทุกเรื่องเลยในส่วนของการพัฒนาสังคม...ซึ่งหน้าที่ของเขามัน

ครอบคลุมมากเลย ทีน้ีในข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่อง พ.ร.บ. บริหารราชการ พ.ศ.2528 ถ้าจ าไม่
ผิดน่าจะเป็นมาตรา 89 ได้ก าหนดหน้าที่ว่า 27 ข้อ มีหน้าที่ข้อนึงก็เขียนว่า คือ เหมือนกับว่าแก้ปัญหา

แหล่งเสื่อมโทรมและจัดการที่อยู่อาศัย แต่จริงๆ แล้วในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมันมีหน่วยงานหลัก
ระดับชาติอยู ่ กทม. เองก็มีหน่วยงานเชิงพาณิชย์ ก็คือ ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่พอเราไปดูจ๊อบจริงๆ 

ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมีโครงสร้างงบประมาณ เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติ ประมาณปี 2545 แต่มา
ตั้งจริงๆ 2547 แต่พอไปดูบทบาทมันเหมือนกับว่าสร้างที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้างไป...ไม่ครอบคลุม

กับประชาชน เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องของประชาชนก็ได้ แต่ในขณะนี้มันยังมีข้อจ ากัดอยู่ที่เรื่องของ
ข้าราชการและลูกจ้างค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาจะมีผลงานอยู่ 2 เรื่อง คือ สร้างทีอ่ยู่ 2 แฟลตเป็นที่อยู่อาศัย 

 

ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร:  ในความคิดเห็นคิดว่า กทม. ควรมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย กทม. อาจเป็นแม่งานแล้วเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วม

ด้วยในส่วนของหน่วยงานที่จะต้องเป็นคนปฏิบัติจริงๆ ใจจริงอยากให้ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นคนที่
ต้องท าเรื่องนี้จริงๆ อาจต้องมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างส านักงานเอง ให้มีอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินการเรื่องนี้ในรูปแบบบรรษัทภิบาลให้เป็นมืออาชีพท าไป หารายได้โดยอิสระ แต่เป็นหน่วยงานใน
สังกัด กทม. แต่ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการ  ส าหรับกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้ส านักพัฒนาสังคม  

ท าหน้าที่ประสานงานการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกรุงเทพมหานครด้วยกัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลักษณะนี้  พูดถึงคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เราจ าเป็นต้องมีเพื่อจะได้เป็นผู้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. ในภาพรวม อาจเป็นเรื่องการก าหนดผังเมือง การใช้พื้นที่ 
ก าหนดนโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมถึงเป็นผู้ประสานงาน/  

ความร่วมมือ ในฐานะที่เป็นผู้ดแูลการพัฒนาในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 
 

ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรและภารกิจ 

ส าหรับการจัดโครงสร้างองค์กรนั้นมีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดม

ความคิดเห็นว่าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์อย่างที่เป็นอยู่เหมาะสมแล้ว  แต่ควรปรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารเสียใหม่  จากเดิมคณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วยผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นประธาน มีรองปลัดกรุงเทพมหานครที่สั่ง ราชการส านักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม และผู้แทนส านักการคลัง กรุงเทพมหานครร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ตามกฎหมาย  ควรเปลี่ยนให้คณะกรรมการบริหารมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และ ควรเพ่ิม

คณะกรรมการในส่วนที่มาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากส านักพัฒนาสังคม เช่น 

ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักการคลัง ส านักการโยธา ส านักการระบายน้ า ส านักการจราจรและขนส่ง  

ส านักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และควรเพ่ิมองค์ประกอบของผู้แทนของสภากรุงเทพมหานครและภาคประชาชนด้วย   
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ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: หากน าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย Transform ใหม่น่าจะมี
ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้นิ่ง ไม่ได้ท าอะไรเลย ยกตัวอย่าง สจส. กับ KT (อย่าท าแบบ KT ท าหน้าที่เป็นโบรกเกอร์) 

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควร Operate ดูคนเมืองที่ต่ าลง (ระดับล่าง) ไม่ควรขึ้นอยู่กับส านักพัฒนาสังคม
โดยตรง เพราะไม่ควรให้ระบบราชการครอบง า จะไม่ไปไหนเหมือนเดิม โดยส านักพัฒนาสังคมควรเป็นอีก

ระดับหนึ่ง (Tier) ด้านบน ประสาน พอช. เอกชน สมาคมการท าอสังหาฯ ทั้งหลาย ตอนนี้เป็นโอกาสเพราะ
บ้านเหลือมาก สามารถเข้าไปคุยว่าเอาคนรุกล้ าเข้าไปอยู่ โดยเป็นผู้ที่สามารถผ่อนช าระได้ โดย กทม.  

ไม่ต้องสร้างเอง ในอนาคตที่จะมีการปรับโครงสร้างส านักงานเขตจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ส านัก
พัฒนาสังคมเป็นผู้ประสานในทางดิ่ง 

 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: อยากเห็นองค์กรที่มีความ Complex แต่ต้องคล่องตัว 

กว่า KT ด้วยซ้ า (KT ยังไม่สามารถหารายได้เองได้) ไม่ท าเฉพาะที่อยู่อาศัย ต้องพัฒนาที่ท างาน ที่อยู่อาศัย 
ที่พักผ่อนหย่อนใจ ท าไมไม่ท าอีกระดับ (กลาง สูง) เพื่อเอามาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: สภา กทม. ควรเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพื่อสร้างกลไกเรื่องงบประมาณ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: บอร์ดต้องมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ ในปัจจุบัน

หน่วยงานลักษณะนี้มีอยู่ เช่น ส านักงานตลาด KT โรงรับจ าน า อยู่ในการบริหารของบอร์ด บอร์ดต้องมี
ความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ เช่น ส านักการคลัง ดูแลเรื่องส านักการตลาด  โรงรับจ าน า  

แต่ไม่ได้เข้ามาก ากับ คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ประสานงาน (ปัจจุบัน ผอ. ส านักพัฒนาสังคมอยู่ในบอร์ดที่
ดูแลส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยนี้ แต่ไม่มีการประชุม) เห็นว่าควรจะ Transform และมีการบริหารที่ด ี
 

ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ต้องตั้งคณะกรรมการพิเศษ ทั้งจากรัฐ กทม. เจ้าของ
ที่ดิน เพื่อน าพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้พื้นที่ร่วมกัน อาจใช้สถาบันการศึกษามาร่วมออกแบบการอยู่

อาศัยแต่ละช่วงวัย เรื่องผังเมือง เรื่องสิ่งแวดล้อม ส านักพัฒนาสังคมดูเรื่องความเท่าเทียม รับความคิดเห็น
ของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ดูคลองลาดพร้าวเป็นตัวอย่าง 

 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: กทม. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย กทม. เป็นแม่งานและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม โดยผู้ปฏิบัติเป็นส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัยเป็นคนด าเนินการ อาจอยู่ในรูปแบบของมืออาชีพเป็นผู้ด าเนินการได้อย่างอิสระ แต่ยังสังกัด กทม. 

กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นผู้ประสานงานในหน่วยงานภาครัฐ กรรมการชุดนี้เป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านที่อยู่อาศัย เช่น ผังเมือง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประสานความร่วมมือ ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่  

ทั้ง 50 เขตของ กทม. ก าหนดอ านาจหน้าที่ว่าหน่วยงานใดท ารูปแบบไหน เช่น พอช. การเคหะ ส านักงาน
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยของ กทม. เอง โดยมีหลายรูปแบบให้ประชาชนได้เลือกที่อยู่อาศัยที่สามารถจ่ายได้ 
 

ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: หากมีการตั้งส านักงานข้ึนมาใหม่ควรมีเขตเข้าไปร่วมด้วย เนื่องจากยังมีพื้นที่บุกรุก

อยู่มาก รวมถึงใช้พื้นที่เอกชนด้วยโครงการ CSR  ส านักงานเขตดูเรื่องอ านวยความสะดวกในการรื้อย้าย 
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ส าหรับภารกิจนั้นได้มีการเสนอแนะว่าควรมีภารกิจที่  1) เชื่อมโยงกับส านักพัฒนาสังคม เช่น  

ให้ท างานเบ็ดเสร็จในเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งหมด มีบุคลากรครบทุกด้าน  โดยอยู่ภายใต้ก ากับของส านักพัฒนา

สังคม  และส านักพัฒนาสังคมเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ   อีกแนวคิดหนึ่ง คือ 2) การให้ส านักพัฒนา

สังคมโดยกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยด าเนินการด้านที่อยู่อาศัย ในส่วนของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน

การรื้อย้าย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาหรือจัดซื้อที่ดิน ด าเนินการก่อสร้าง จากนั้นให้ 

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้ามาดูแลบริหารจัดการหลังจากที่ประชาชนเข้าพักอาศัย  ท าหน้าที่เสมือนนิติบุคคล 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีอยู่แล้ว ซึ่งสร้างมาหลายปีแล้วด้วย  

อันนี ้ก็คือ เสียดายโอกาสตรงนี้ ถ้าเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้
โดยตรง ผมว่าการด าเนินการดูแลแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกรุงเทพมหานครมันจะชัดขึ้น...หน่วยงานนี้

น่าจะแยกจากส านักพัฒนาสังคมนั่นแหละ เพราะมันจะต้องมีความเป็นเอกเทศ พูดง่ายๆ คือ การบริหาร
จัดการจะต้องคล่องตัว สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ อย่างส านักพัฒน์ฯ เขาก็ดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิต

อยู่แล้ว แต่ถ้าหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยโดยตรง รับไปโดยตรงเลยผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
แล้วก็ตรงเป้าหมายมากกว่า 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ถ้าสมมติจะปรับใหม่นะ พี่ว่าถ้าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยจะ Scope 

แค่ข้าราชการลูกจ้าง เพราะว่าเป็นเชิงพาณิชย์ ของ กทม. ใช่ไหมคะ  ถ้าเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน เราก็ไปไว้ที่ส านักพัฒนาสังคมได้ไหมคะ...เอาไปไว้สักที่เดียว แล้วก็ให้ท าหน้าที่

เรื่องการวางแผน แล้วก็การพัฒนาที่อยู่อาศัย แล้วก็อาจจะมีกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยไว้สักก้อนหนึ่ง เพื่อเป็นเช้ือ
ให้ประชาชนได้ใช้เงินตรงนี้พัฒนาหรือว่าจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยแข่งกับการเคหะแห่งชาติไปเลย 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ถ้าเป็นส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณก็มีหน้าที่พัฒนาจัดหาที่อยู่

อาศัย ซึ่งคุณก็ต้องแยกมาตั้งแต่ในกระบวนการขั้นจัดหาที่ดิน ได้ที่ดินมาแล้วคุณก็ต้องมานั่งออกแบบ
ก่อสร้างควบคุมหาคนเข้ามา คุณต้องบริหารจัดการ...ก็เหมือนกับเคหะเขาก็ท าของเขาในเรื่องที่อยู่อาศัยจน

เบ็ดเสร็จ...ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณก็ต้องดูต่อ คุณต้องบริหารจัดการเพื่อควบคุมดูแล ถ้าอย่างนี้
มาแล้วคุณไม่ดูแล ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาคารมันช ารุดขึ้นมาคุณจะท ายังไง...ก็ต้องตัด (บทบาทเขต) ไป 

ตรงนี้เป็นเรื่องของส านักตรงนี้ไปเลย ฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้แก้ปัญหาได้อย่างนั้นจริงๆ ผมมองว่า โอเค ต้องจัด
อย่างนี้แหละ และในตรงนั้นหมายความว่าคุณต้องเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีด้วย บางครั้งในบางพื้นที่คุณก็

ต้องจัดหารายได้ในเชิงพาณิชย์ตรงนี้เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงดูแลอาคารต่างๆ ถูกไหม 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คือ ภารกิจเขา เรามองว่าถ้าส านักพัฒนาสังคมสามารถด าเนินการ

ด้านที่อยู่อาศัยได้ เขา (ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) ควรจะเป็นเหมือนคล้ายๆ เป็นนิติบุคคลให้เรา เขา
บริหารไปหลังจากที่เราท าความเข้าใจ เราก่อสร้าง เราท าอะไรจนเสร็จแล้ว ...เหมือนเขาเป็นนิติบุคคล 

ท าหน้าที่ในตรงนี้ไป เขาเป็นแค่นิติบุคคล หลังจากที่ส านักพัฒนาสังคมท าให้ก่อน เพราะฉะนั้นงานหลักๆ  
ก็มาอยู่ท่ีส านักพัฒน์ฯ ทีน้ีส านักพัฒน์ฯ ตั้งแต่เจรจาซื้อท่ีดิน เจรจาไล่รื้ออะไรต่างๆ ตอนนี้ท าที่ส านักพัฒน์ฯ 

หมดเลยไม่ต้องผ่านเขตใช่ไหมคะ 
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นอกจากนั้นมีข้อเสนอว่า 3) ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรจะมีการแบ่งส่วนงานที่จะสามารถ

ท างานได้เบ็ดเสร็จ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเพียงพอ และมีก าลังคนจากส านักงาน พัฒนาที่อยู่

อาศัยเชื่อมไประดับเขตหรือกลุ่มเขตด้วย  งานส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมี คือ งานด้านระบบข้อมูล ด้านการวิเคราะห์

และประมวลผล  งานด้านกฎหมายที่จะสามารถช่วยบูรณาการกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย

ให้แก่ประชาชนและกลุ่มองค์กรสาธารณะต่างๆ งานด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการที่อยู่อาศัย

และชุมชน  งานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 

ผู้บริหารระดับเขต: ต้องมีคนจากส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมาอยู่กับเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เดิมท าไม่ไหว 
 

ผู้บริหารระดับเขต: หากเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ แล้วรวมเรื่องที่อยู่อาศัยโดยจัดตั้งเป็นส านัก ต้องมี
ข้อมูลที่ชัดเจน เรื่องอาคาร สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาต้องรองรับ เรื่องการเงิน หน่วยงานนี้อาจต้องมี

ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายด้านที่อยู่อาศัย การก่อสร้าง โยธา เป็นหน่วยงานองค์รวมในด้านที่อยู่อาศัย 
 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพอสรุปเปรียบเทียบการจัดองค์กรก่อนและหลังเพ่ือเพ่ิมบทบาทของ

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและส านักพัฒนาสังคมได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ (แผนภาพที่ 5) 

แผนภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการจัดองค์กรก่อนและหลัง เพ่ือเพ่ิมบทบาทของส านักพัฒนาสังคมและ

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 

 
การจัดองค์กรเพ่ือเพ่ิมบทบาทของ 

ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 

การจัดองค์กรที่มีอยู่เดิม 
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จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สามารถเพ่ิมบทบาทในการ

ด าเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ส าคัญพอสรุปได้ดังนี้  

1. ส านักพัฒนาสังคม (กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ส านักงานการพัฒนาชุมชน) ควรมีบทบาทหลัก

ในการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนา

ความเข้มแข็งของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และก ากับให้

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบาย นอกจากนี้

ส านักพัฒนาสังคมควรจะท าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น ประสานงานหรือท าข้อตกลงความร่วมมือ

กับหน่วยงานเจ้าของที่ดินในการร่วมกันวางแผนพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชน ตลอดจนขยาย

ภารกิจในการจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้เร่ร่อน 

2. ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่

อาศัย โดยในระยะ 5 ปีแรก ควรมีลักษณะองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเช่นเดิม แต่เปลี่ยน 

การก ากับดูแลจากส านักการคลังมาเป็นส านักพัฒนาสังคม ท าหน้าที่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่การจัดซื้อ

ที่ดิน การด าเนินการก่อสร้าง การสนับสนุนสินเชื่อ การบริหารจัดการหลังจากที่ประชาชนเข้าพักอาศัย  

หรือท าหน้าที่เสมือนนิติบุคคล  นอกจากนี้ควรมีการแบ่งงานแบบเบ็ดเสร็จที่จะสามารถท างานพัฒนาที่อยู่

อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานส าคัญที่ควรจะมีภายใต้ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ งานด้านระบบข้อมูล 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งท าการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน

และพัฒนางาน  นอกจากนี้ควรท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน  

ด้านที่อยู่อาศัย  งานด้านนิติการเน้นการบูรณาการกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย เพ่ือช่วยเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพ่ือสร้างความเข้าใจและเผยแพร่สาระส าคัญ

ของกฎหมายให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  งานด้านการออกแบบและก่อสร้างที่อยู่อาศัย   

งานด้านการบริหารจัดการหลังการเข้าพักอาศัย เช่น ดูแลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานซ่อมบ ารุง  

การรักษาความปลอดภัย การดูแลและจัดระเบียบการอยู่อาศัย  งานด้านสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์   

มีภารกิจเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณ์และพันธกิจขององค์กรสู่สาธารณะ และสร้างความเข้าใจ และ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปมีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ  

งานบุคคล ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน การพัสดุ การเงินและบัญชี  งานวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทุน  

มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย หาแหล่งเงินทุน วิเคราะห์โครงการลงทุ น จัดท าแผนงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าสถิติ ประมวลผลข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน  งานจัดการทรัพย์สิน  

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารเงินและทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ว่าจ้างหรือร่วมมือกับสถาบัน

การเงินให้บริหารเงินตามที่คณะกรรมการก าหนด ส ารวจ ออกแบบ ค านวณราคา ควบคุมการก่อสร้าง  
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การรักษาผลประโยชน์ การก าหนดค่าธรรมเนียมการโอน การต่อสัญญาเช่า ให้เช่า การเร่งรัดหนี้สินทุก

ประเภท รวมทั้งการติดต่อกับแหล่งสินเชื่อ 

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยก่อนและหลัง เพ่ือเพ่ิมบทบาทของ

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 

3. กรรมการบริหารส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรเพ่ิมองค์ประกอบของผู้แทนจากหน่วยงาน

ภายในของกรุงเทพมหานครให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากผู้แทนส านักพัฒนาสังคม และข้าราชการ

กรุงเทพมหานครอ่ืนอีก 1 คน  ควรเพ่ิมผู้แทนจากส านักที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ส านักการโยธา ส านักการระบายน้ า ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ควรเพ่ิม

ผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้แทนจากส านักงานเขตหรือกลุ่มเขต นอกเหนือไปจากองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม   
 

ด้านงบประมาณ 

ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อเสนอแนะว่าในด้านงบประมาณนั้น นอกจากเงินอุดหนุนจาก

กรุงเทพมหานครและรัฐบาลแล้ว หน่วยงานควรจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับภาระ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยอาจใช้บทเรียนของบ้านมั่นคงที่มีการจัดการในรูปการออมผ่านสหกรณ์

ออมทรัพย์หรือดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโดยสร้างแรงจูงใจด้วยภาษีหรือการให้สิทธิเพ่ิมในเรื่องของพ้ืนที่

ของโครงการ (FAR) นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งเป็นกองทุนหรือเป็นรายได้ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเอง 

รวมถึงได้มาจากความร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน (CSR) และรายได้จากภาษีที่เก็บจากภาคเอกชน 
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ผู้บริหารระดับเขต: งบประมาณมาจากหน่วยงานรัฐและประชาชน มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

 
ผู้บริหารส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: งบประมาณจะเป็นแบบ PPP หรือ Turnkey ก็ได้ 

 
ตัวแทนประชาชน: ...ถึงแม้ว่าภาครัฐเราจะช่วยหลายๆ อย่าง แต่คนที่อยู่ ในชุมชนต้องช่วยด้วย 

เพราะฉะนั้นที่ผมเรียน คือว่า ถ้าเราจะท าให้คนมาอยู่ด้วยฟรี หรือว่าในพื้นที่มาถมเท่าไหร่มันก็คงไม่เต็ม 
เพราะฉะนั้นมันต้องได้รับความร่วมมือจากคนท่ีเขาอยู่ด้วย สมมติเขาอยู่แต่เขาไม่ได้งอมืองอเท้าอย่างเดียว

ก็จะช่วยด้วยในการที่จะหาเงินมายังไง พวกโครงการบ้านมั่นคงที่เป็นการแชร์ของรัฐออกส่วนหนึ่ง 
ประชาชนออกส่วนหนึ่ง และได้เป็นเจ้าของอย่างเป็นการเช่ายาว 30 ปี 50 ปี ผมว่าก็จะเป็นการสร้าง 

เพราะว่า คือ เราคงไม่อยากสร้างระบบที่ให้คนเหมือนรอการช่วยเหลือจากรัฐอย่างเดียว แต่ว่าให้คนเขา
ต้องมีการต่อสู้ การท ามาหากิน เพื่อท่ีจะได้มีส่วนในการที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยด้วย  

 
ตัวแทนประชาชน: ...ถ้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มพวกนี้ เพราะว่ากระบวนการสหกรณ์ คือ มันเป็น

สหกรณ์โดยชาวบ้าน โดยสมาชิกชุมชน ทางผู้บริหารหลายๆ คน เขาก็เลยมองว่าชาวบ้านดูแลกันเอง...เคย
ได้ยินที่เขาพูดไหมว่ากลุ่มชาวบ้านนี่แหละโกงกันเอง คือ หลักการบ้านมั่นคงมันดีมากเลย เพราะว่าเขา

ต้องการให้ชาวบ้านดูแลกันเอง รัฐเป็นเพียงพี่เลี้ยง แล้วให้เขาเข้มแข็ง แล้วเราก็ถอยออกมา แต่ปรากฏว่า
มันจะมีกระบวนการบางกระบวนการ ข้ันตอนบางขั้นตอน ถ้าหากว่าจิตใจอ่อนไหวปั๊บ การคดโกง การทุจริต

เกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน  ตรงนี้ คือ ผู้บริหารมองว่ากระบวนการสหกรณ์เคหะสถานที่เป็นกระบวนการโดย
ประชาชน โดยชาวบ้านเอง บางครั้งมันไม่โปร่งใส แล้วภาพท่ีขึ้นมาบางชุมชน บางที่ ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็มี 
ประชาชนท่ีถูกโกงก็มี มันไม่ได้เป็นภาพสวย 100% นะคะ 

  

 โดยสรุปแหล่งงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยนี้ควรมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้  

1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บท

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี  

2. เงินอุดหนุนจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร  

3. การแสวงหารายได้ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและการร่วมทุนกับภาคเอกชน โดยการดึง

ภาคเอกชนเข้ามาร่วมนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษีหรือการให้สิทธิ์ในการเพิ่มพ้ืนที่โครงการ 

4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคประชาชนด้วยการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในรูป

ของการออมผ่านระบบสหกรณ์ 
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ด้านก าลังคน 

ในส่วนของก าลังคนนั้นสามารถบูรณาการก าลังคนระหว่างส านักพัฒนาสังคมและส านักงานพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย โดยในส่วนของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้นควรเน้นก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง  

ที่ส าคัญ คือ ควรเร่งหาผู้อ านวยการขององค์กร ทั้งนี้ควรต้องมีการปรับระบบเงินเดือน ระบบการจ้างงาน  

และระบบการประเมินผลเพื่อให้ได้ก าลังคนที่มีคุณภาพ  

 

ด้านกฎหมาย 

ในประเด็นด้านกฎหมายนั้นมีกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสม 

เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย กับกฎหมายที่จะเอ้ือต่อการท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง  

บูรณาการ   ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบองค์กรนั้น จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

จึงควรใช้ประโยชน์จากองค์กรที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายโดยมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานพัฒนา

ที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 รองรับอยู่แล้วแต่ต้องมีการออกข้อบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัติ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องส านักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 ข้อ 8 ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: จริงๆ กฎหมาย ข้อบัญญัติที่ใช้ตั้งส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยบอก
อ านาจหน้าที่เขาไว้กว้างพอสมควร ปกติของท้องถิ่นกฎหมายหลักเรา คือ ข้อบัญญัติก่อนแล้วก็มาออก

ระเบียบ เพื่อมารองรับการท างานในด้านนั้นๆ แต่ว่าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเขาก็จะมีแต่ข้อบัญญัติไม่ได้
มีระเบียบออกมา มันท าให้เกิดการตีความในการด าเนินการหลายอย่าง แล้วก็ไม่ได้มีแนวทางที่เป็นระเบียบ

ปฏิบัติออกมา ท าให้มันไม่ต่อเนื่อง มันเหมือนข้อบัญญัติไม่ได้มีรายละเอียด มันก็จะเป็นเฉพาะ Keyword 
หลักๆ อ านาจหน้าที่แล้วก็ข้อบัญญัตินี้น่าจะนานแล้วตั้งแต่ปี 2547 ถ้าจ าไม่ผิด เพราะฉะนั้นอ านาจหน้าที่
ให้ไว้กว้างพอสมควร ให้มีอ านาจหน้าที่ที่จะมาท าให้ทั้งประชาชนทั้งข้าราชการ เพียงแต่ไม่มีระเบียบมา

รองรับ...ถ้าได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรับบทบาทเขาให้ชัดเจน แล้วก็ปรับเรื่องของ  
การบริหารงานบุคคล ว่าการที่จะต้องท างานอย่างนี้ต้องใช้ผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมา

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเขายังไม่เคยมี ผอ. มีแต่รอง ผอ. ...ไม่สามารถจะได้ผู้บริหารมืออาชีพ เนื่องจาก
อัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างน้อยก็ไม่มีใครสนใจ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: …ถ้าได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงเรื่องของบอร์ด ซึ่งเรื่องของบอร์ดเราคิดว่าน่าจะมีข้าราชการของ กทม. ที่รู้และเข้าใจปัญหาเป็น
บอร์ดมากกว่านี้ ซึ่งในบอร์ดส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นบุคคลภายนอกหลายคนมากเลย บอร์ดมี

ทั้งหมด 10 กว่าคนจะมีคน กทม. อยู่ 3 คน ก็เลยอาจจะขับเคลื่อนยากนิดนึง  ถ้าได้ปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง
การบริหารงานบุคคล เรื่องการบริหารงานโดยบอร์ด แล้วก็ก าหนดภารกิจให้ชัดเจนกว่านี้ ทุกวันนี้เขามี

หน้าท่ีเก็บค่าเช่าอย่างเดียว… 
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นอกจากนี้ต้องมีการปรับแก้กฎหมายระหว่างส านักต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อ 

การท างานแบบบูรณาการ   

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: สิ่งที่เราเห็นอยู่ในบ้านเรา ผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงหน่วยงานไหนนะ แต่ว่า 

สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือว่า กฎหมายที่มันมีอยู่ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดนโยบายนี้อย่างบรรลุผลด้วยตัวมันเอง คือ มันก็
ไม่ได้ห้าม แต่ว่าพอระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ มันไม่สอดคล้องกัน...ตัวต่อมาที่พิจารณา คือ ระบบ

ไซโลของหน่วยงาน คือ แต่ละตัวเองต่างก็จะมีกฎหมายของตัวเอง คือ พม. พอช. การเคหะฯ นะครับ แล้ว
ก็จะมีกฎหมายกรุงเทพมหานครซึ่งมีภารกิจแล้วก็จะมีกฎหมายของตัวเอง แต่ละหน่วยก็จะเป็นไซโล ซึ่ง

ระบบ Housing ปัจจุบัน...ก็คือว่า เรื่องไซโลมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ านะ ก็คือ พอหน่วยงานเป็น
ไซโลควบ วิธีการที่จะแก้ปัญหาไซโล คือ เข้าให้ท า Platform เพื่อเช่ือมไซโล แล้วก็ให้มีสักหน่วย ไม่ใช่
หน่วยงานสักหน่วย ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ แต่ว่าให้ภาคนโยบายเข้าใจว่าเวลาคุณเขียนนโยบายคุณต้องหาวิธี

เช่ือมไซโลด้วย อย่าเขียนเฉพาะไซโลคุณให้มันเช่ือมแต่ละโหนดเข้ามาร่วมท างาน ซึ่งในทางปฏิบัติมันคงเกิดยาก 
อันนี ้คือ ตัวแรกที่นโยบายที่เราต้องดูเรื่องกฎหมาย 

 

 จากผลการศึกษาพบว่าในรูปแบบที่ 2 มีข้อดี คือ สามารถด าเนินการได้เร็วที่สุด เพราะมีโครงสร้าง

องค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีการปรับกลไก ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส า นักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยและส านักพัฒนาสังคมให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งต้องมีการปรับแก้กฎหมายเพ่ือให้เอ้ือต่อ 

การปฏิบัติงานตามที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น  ข้อเสียยังเป็นการด าเนินการในลักษณะกึ่งราชการเพราะต้องอยู่

ภายใต้ก ากับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในทางปฏิบัติการแสวงหารายได้และการใช้งบประมาณอาจจะไม่คล่องตัว

เหมือนบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ การที่จะด าเนินงานตามรูปแบบนี้ให้ส าเร็จได้นั้นต้องลดข้อจ ากัด โดยต้อง 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและทันสมัย และต้องเพ่ิมก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและ 

มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะผู้บริหารของส านักพัฒนาที่อยู่อาศัย  

 

รูปแบบท่ี 3 เพิ่มบทบาทส านักพัฒนาสังคมและยุบส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ในรูปแบบที่ 3 นี้มีข้อเสนอว่าการท างานโดยส านักพัฒนาสังคมไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมก าลังคนในกลุ่มงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัย แต่สามารถท างานในรูปของคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะในเรื่องของฐานข้อมูล และในบางกรณีที่มีความจ าเป็นก็อาจใช้การจ้าง 

คนภายนอกหรือสร้างทีมเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยราชการที่เป็นหน่วยหลัก ส่วนส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ที่ผ่านมายังไม่มีผลงาน ขาดผู้บริหาร และไม่ค่อยคุ้มค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครน่าจะยกเลิกหน่วยงานนี้ไป 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คือ ถ้าเรามองการจัดการที่อยู่อาศัยที่กรุงเทพมหานครควรให้
ความส าคัญ ถ้ากลุ่มคนท่ีเขามีศักยภาพที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ เขาจัดการตัวเองได้ก็อาจไม่เป็นปัญหานัก 

ปัญหาก็จะมาอยู่ที่คนจนเมือง คนที่ด้อยโอกาส เพราะฉะนั้นโดยตัวประเด็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจ
เกี่ยวเนื่องโดยตรงจะอยู่ที่ส านักพัฒนาสังคม แล้วก็โดยภาระหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
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ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงชุมชนแออัดก็อยู่ในภารกิจหลักของส านักพัฒนาสังคมอยู่แล้วซึ่งก็เหมือนเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ท างานคนเดียวต้องท างานร่วมกันกับทั้งหน่วยงานใน

กรุงเทพมหานครด้วย หน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมก็ต้องท างาน
ในลักษณะการบูรณาการ ต้องท างานในลักษณะการเช่ือมโยง 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: อย่างส านักงานพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ถามว่าปัจจุบันท าอะไรที่มันจะเกิด

ประโยชน์งอกเงยได้ ไม่มี เลิก! แล้วก็ให้เอกชนเขาเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินหรือว่าอะไรต่างๆ น่าจะ
ดีกว่า เพราะอย่างที่บอกงานอย่างนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้มืออาชีพนะ แล้วถามว่ามืออาชีพที่ไหนจะเข้ามา 

ท าหน้าที่เป็นตัวผู้อ านวยการส านักงาน มาท าหน้าที่เป็นบอร์ด เพราะว่าปัจจุบันก็หายาก...ในเชิ งกลไก  
ผมคิดว่าก็คงต้องส านักพัฒน์ฯ แต่ว่าอาจจะสร้างกลไกในการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดการเช่ือมโยง ไม่ว่าจะเป็น

รูปของคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ ก็สามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ได้...จ าเป็นจะต้องขยายหน่วยงานไหม 
คน 4-5 คนที่มีอยู่จะท างานกับการดูแลเมืองทั้งเมือง แต่อันน้ีมันตดิอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าใช้คนเป็นเครื่องมือแต่

เพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ ในปัจจุบันมันมีตัวระบบ มีตัวเครื่องไม้เครื่องมืออื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดตรงๆ ก็คือ 
เรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย แล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างหน่วยงานราชการให้มันมีความใหญ่โต เพราะว่า

ปัญหามันอยู่แบบนี้ พอเวลามีหน่วยอะไรเกิดขึ้นมาแล้วตอนจะเลิกก็เลิกยาก แล้วพอบริบทเปลี่ยน  
หน่วยพวกนี้ไม่ได้ปรับตัว มันอาจจะใช้การ Outsource การสร้างทีมเฉพาะกิจ ตัวหน่วยราชการที่เป็น

หน่วยหลักๆ ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมควรจะมีขนาดที่กะทัดรัดและส าหรับภารกิจพิเศษ ในช่วงเวลา 2 ปี 
3 ปี น่าจะใช้เป็นในลักษณะของการท างานแบบเชิงเฉพาะกิจเข้ามาตอบโจทย์เหล่านั้น ซึ่งมันจะท าให้เกิด

ความคล่องตัว เพราะว่าโจทย์ของเมืองมันเปลี่ยนเร็ว 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: พี่เองก็พยายามอ่านเรื่องส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยว่าหน้าที่หลักๆ 
ของเขาเป็นอะไร พี่อ่านดูแล้วหน้าท่ีของเขา วัตถุประสงค์เขาแค่ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย

เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย ประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่อ่ืนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและจัดการที่อยู่อาศัย 

ที่ดูพ่ีไม่เห็น Wording ที่มันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยปรากฏอยู่ในหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาที่
อยู่อาศัย เหมือนกับว่าส านักงานที่อยู่อาศัยจัดตั้งขึ้นเหมือนกับในเชิงจะช่วยเหลือข้าราชการ แล้วก็จะ
ประกอบกิจการที่อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์มาเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ กทม. แต่ว่าส านักพัฒนาสังคม 

ปกติเขาก็ช่วยเหลือชุมชน หน้าที่หลักก็ช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะงานของ
การประสานที่อยู่อาศัย พี่ว่าความรู้สึกพี่ก็น่าจะเป็นส านักพัฒนาสังคมอยู่ดี เพราะว่าอ่านยังไงส านักงาน  

ที่อยู่อาศัยมันดูยังไงก็ไม่รู้ มันดูลอยมากเลย...ในการท างานจริงๆ (ส านักพัฒนาสังคม) ก็ต้องประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ในการประสานถ้ามันมีหลาย Parties มันก็ยาก แต่ว่าถ้าเรามีรูปแบบของการท างานที่ชัดเจน 

เช่น ตั้งเป็นคณะท างาน มีประธาน มีอะไรในการ Run อะไรที่จะ Run ไป ถ้าเราท าอย่างจริงจังพี่ว่ามันไม่ยาก 
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้มีข้อเสนอว่าคณะกรรมการที่จะมาดูแลที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 

ที่ส านักพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแลควรจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักพัฒนาสังคม ส านักการระบายน้ า ส านักการโยธา ส านักการวางผังและ



128 
 

พัฒนาเมือง และส านักงานเขต โดยคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครควรจะเน้นกลุ่มที่ไม่มี

ที่อยู่ ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน ชุมชนแออัด และผู้รุกล้ า คณะกรรมการฯ ควรเน้นการจัดระบบกลุ่มนี้ เพ่ือให้ 

ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถูกกฎหมาย 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการที่จะมาดูแลที่อยู่อาศัยของ กทม. นี้ใช่ไหมคะ พ่ีว่ามัน
ก็ต้องไล่มาตั้งแต่การเคหะฯ ถูกไหมคะ การเคหะฯ พอช. แล้วก ็กทม. ...ส านักไหนควรเข้าไปเป็นกรรมการบ้าง 
ส าหรับพี่ก็ส านักหลักๆ ก็ส านักพัฒนาสังคมถูกไหมคะ ส านักการระบายน้ าเพราะเขาเกี่ยวกับคลองที่คนบุกรุก 

ส านักการโยธา ส านักงานเขต ส านักการวางผังและพฒันาเมือง 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: พี่ว่ามันก็น่าจะต้องดูทุกกลุ่มถูกไหม ความรู้สึกพี่นะไหนๆ ก็ตั้ง
มาแล้ว เวลาดูเพราะว่าทุกอย่างในกรุงเทพฯ มันก็เป็นปัญหาของกรุงเทพฯ ทั้งนั้น เพราะง้ันมันก็ต้องดูทุก

กลุ่มที่ๆ ในกรุงเทพมหานครที่เขาไม่มีที่อยู่ ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน ทุกกลุ่ม คนที่อยู่ในสลัมรุกล้ าที่ ไม่ได้มีที่ของ
ตัวเอง ในลักษณะอย่างนั้น ก็คือ ต้องมาท าให้เข้าระบบ...ก็คือให้ทุกคนได้อยู่อย่างถูกกฎหมาย   
 

 ในรูปแบบที่  3 นี้  มีข้อดี  คือ ไม่ต้องเป็นหน่วยงานใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครเป็นการใช้ทรัพยากรและก าลังคนที่มีอยู่ของส านักพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

และเพ่ิมบทบาทของส านักพัฒนาสังคมในการรับผิดชอบงานด้านที่อยู่อาศัย ส าหรับข้อเสีย คือ หากต้องมีการยุบ

หน่วยงาน ก็จะท าให้บุคลากรส่วนหนึ่งที่สังกัดส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยอาจจะต้องออกจากงานหาก 

ไม่สามารถหาอัตราจากหน่วยงานอ่ืนภายในกรุงเทพมหานครมารองรับบุคลากรของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้  

ส าหรับข้อจ ากัดที่มี คือ การตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจ ช่วยประหยัดงบประมาณท่ีจะต้อง

ใช้จ้างบุคลากรมาท างานประจ า  แต่การท างานอาจไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการท างานของคณะกรรมการและ

คณะท างานมีวาระ แต่งานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นงานต่อเนื่องระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการหรือ

คณะท างานเฉพาะกิจอาจไม่ได้ให้เวลาในการท างานอย่างเต็มที่ เพราะภารกิจของกรรมการหรือคณะท างาน 

ไม่ใช่เป็นภารกิจหลักของบุคคลที่เข้าท างานโดยส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านี้มักมีงานหลักหรืองานประจ าอยู่แล้ว 

อาจไม่สามารถจัดสรรเวลามาร่วมด าเนินงาน นอกจากนี้การเปลี่ยนคณะกรรมการตามวาระจะเป็นการเริ่มต้น

การท างานใหม่มากกว่าการต่อยอดจากงานเดิม หากไม่มีระบบการถ่ายทอดงานที่ดีจากกรรมการชุดหนึ่งไปยัง

อีกชุดหนึ่ง 

 

รูปแบบท่ี 4 เปลี่ยนบทบาทใหส้ านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นแบบบริษัทเอกชน 

ในรูปแบบที่ 4 นี้ มีการเสนอให้ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเปลี่ยนบทบาทเป็นแบบบริษัทเอกชนและ

ดูแลแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ 

การบริหารจัดการงบประมาณเป็นแบบเอกชน กรุงเทพมหานครต้องลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น อาจมีงบประมาณ
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จากรัฐบาลอุดหนุนบ้าง ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนของเอกชนและน าผลก าไรมาใช้ในการด าเนินการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยโดยใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (KT) 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: การตั้งเป็นบริษัทเป็นแบบเอกชนคล่องตัวกว่า มีความยืดหยุ่นใน

ด้านงบประมาณ เป็นหน่วยงานพาณิชย์ อยู่ภายใต้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องของส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัยเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ส านักการคลัง และปัญหา คือว่า มันไม่จ่ายง่าย ในระเบียบต่างๆ 

ในการใช้จ่ายเงิน...ยืดหยุ่นน้อย ยังต้องใช้ระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีความยืดหยุ่นในด้านงบประมาณ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ถ้าจะท าก็ควรต้องแยกออกมาเลย แล้วก็ส านักพัฒน์ฯ ที่เข้าไป
สนับสนุนช่วยเหลือแชร์ข้อมูล ให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยประสานงาน แต่ส านักพัฒน์ฯ ไม่ได้เป็นผู้ไปบังคับบัญชา 

หรือก ากับ ต้องปล่อยให้เขา ให้ความอิสระเขาเป็นหลัก คุณต้องมี Good Governance ทุกวันนี้ที่มันมี
ปัญหาต่างๆ เพราะมันขาด Good Governance ...แต่ผมก็มองว่าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมันควร 
Transform ได้นะ โดยการ หนึ่ง แก้โครงสร้าง แก้เป้าประสงค์ แล้วก็แก้กฎหมาย…แก้โครงสร้าง ก็คือ 

ไม่ให้มาอยู่กับคลัง ไม่ให้มาอยู่กับส านักพัฒนาสังคม ก็อย่างท่ีผมบอกทุกคน คือ ควรจะเป็นในรูปของบริษัท 
บริษัทของกรุงเทพมหานคร แล้วได้รายได้มาก็ส่วนหนึ่งก็ต้องให้กรุงเทพมหานคร  เขาก็ต้ องมาที่ส านัก

พัฒนาสังคมอยู่ดี ในการประสานงาน การเอาข้อมูลอะไรต่างๆ คือ มันเป็นพันธมิตรกัน โดยมีส านักพัฒน์ฯ 
เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าท่ีจะอยู่ในก ากับ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ก็เหมือน KT เลย เป็นอิสระ เป็นเอกชนของเรา แต่ไม่ควรจะขึ้นอยู่

ภายใต้กฎหมายระเบียบของ กทม. ...มันก็จะมีระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงิน อย่าง พอช.  เขาเป็น
หน่วยงานมหาชนใช่ไหม เขามีความอิสระในการจ่ายเงินมาก  

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ...คิดว่าถ้าเป็นหน่วยงานท่ี Independent หน่อยก็จะดีนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจ

ว่าจะมีอิสระในแต่ละเรื่องเพียงพอหรือเปล่า จะมี Power เพียงพอไหม เพราะว่าเวลาไปตั้งเป็นองค์กร
อิสระเป็นหน่วยงานอิสระจะยาก  ยกตัวอย่าง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทยที่สังกัดอยู่ในธนาคารอาคาร

สงเคราะห์เป็นข้อคิดของสมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์มานานแล้วครับ 
แต่ตอนจัดตั้งก็ไปสังกัดอยู่ในธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เองมีงบประมาณ 

แล้วก็ธนาคารสงเคราะห์เองก็สามารถใช้บริการของศูนย์ข้อมูลได้ด้วย แล้วก็ให้สมาชิกคนอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนใช้ได้ด้วย ถ้าเกิด กทม. แยกหน่วยงานออกมาตรงนี้ ผมไม่แน่ใจเรื่องงบประมาณจะเป็น

เรื่องที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งว่าจะจัดตั้งได้หรือเปล่า แล้วงบประมาณตัวนี้มันจะไม่เหมือนศูนย์ข้อมูลแล้ว  
ศูนย์ข้อมูลอาจจะให้งบประมาณปีหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่ เพื่อท าฐานข้อมูลกับบริหารข้อมูล...แต่งบประมาณที่
ใช้เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมหาศาล มันจะพูดถึงการ Acquire ที่ดินซึ่งอาจจะได้จากธนารักษ์หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ก็ลดขั้นตอนไปได้นิดหนึ่ง แต่ว่าการที่จะต้องพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง 
แล้วก็ท าการตลาด ท าอะไรต่างๆ พวกนี้ ต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ การที่แยกออกไปเลย ผมว่า

เรื่องที่ผมมองเห็นส าคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องงบประมาณ 
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ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: คือ หน่วยงานใหม่ที่มามีแบบ One Stop Service อ านาจเบ็ดเสร็จ สามารถ
ตัดสินใจได้ มีข้อยุติ เรื่องกฎหมาย เรื่องงบประมาณ เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง อย่ามาแบบครึ่งๆ กลางๆ 

เหมือนเดิม ภารกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดหาที่อยู่อาศัยก็โยนมาแต่ภารกิจ ถามว่ามีอะไร
มารองรับไหม ไม่มีอะไรเลย แค่เจรจา ประสานงาน แค่นั้นเอง  ไม่มีอะไรอยู่ในมือ ไม่มีกฎหมาย ไม่มี

งบประมาณ ไม่มีอะไร...ถ้าท าเองมันต้องตั้งเหมือน พอช. น่ีแหละ ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย คุณจะต้องมี 
ผอ. ส านักงานนี้เลย คุณต้องมีวิศวกร มีสถาปนิก เข้าไปประจ าอยู่ตรงนั้นด้วย แล้วก็มาประสานงานกับเขต 

แต่ว่าคุณต้องมีอ านาจหน้าท่ีนะ คุณจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสอะไรเนี่ย รูปแบบท่ีคุณ
จะจัดให้เขา มันจะไปล้อ พอช.  

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันก็เหมือนกับ BTS ของเรา กับ KT มันก็

ต้องเป็นแบบนั้นแหละ  แต่การบริหารจัดการยังไง อันนี้ก็ไปเป็นเรื่องของความเหมาะสม เพียงแต่ว่าถ้ามัน
อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน มันพูดกันง่าย  

 
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: คือ ตัวเองมองว่ามันก็ 2 ด้าน ถ้าเป็นรูปแบบของหน่วยงานราชการ 

มันก็จะดีตรงที่ว่ามันชัดเจน แล้วก็ท าอะไรมันก็มันมีรูปแบบท่ีว่าจะต้องภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์และความ
โปร่งใส แล้วมันมีข้อกฎหมายอะไรพวกนี้เข้ามาจับอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็อาจจะล่าช้า ทีนี้ถ้าเป็นรูปแบบของ

องค์กรอิสระแต่ว่ามาสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โอเค ถ้าเกิดว่าเป็นที่คนที่เขาท าเรื่องนี้โดยตรง แล้วก็มี
ความเช่ียวชาญเรื่องการสร้าง การบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อที่อยู่อาศัย เขาสามารถท าได้รวดเร็ว  

อันนี้ก็เห็นด้วยถ้าจะมีเพียงแต่ว่าถ้ามีเข้ามาแล้ว มันจะมีส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีหน่วยงานของ กทม. 
เอง ต้องเข้าไปควบคุมเขาได้ เพียงแต่ว่าองค์กรอิสระที่ภายใต้การดูแลของ กทม. เขาอาจจะท างานเฉพาะ
ด้านที่อยู่อาศัยที่เขามีความคล่องตัวมากขึ้น ข้อดี คือ เขามีความคล่องตัวกว่า แล้วก็ประสบการณ์ในการ

ท างาน เขาก็พอที่จะรอบรู้ว่าอันนี้ต้องดีลกับใคร อันนี้ต้องจากขั้นตอนนี้แล้วจะต้องไปขั้นตอนไหนต่อ ...
หน่วยงานท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ คุณต้องมีองค์ประกอบผู้รับผิดชอบที่สามารถบูรณาการได้เลย เช่น หน่วยงานที่

จะตั้งขึ้นมา คุณจะต้องมีสายงานพัฒนาสังคม สายงานสังคมสงเคราะห์ สายงานโยธา ที่สามารถอนุญาต
ก่อสร้างได้ แล้วก็สายงานด้านทะเบียนราษฎร แต่ว่าสายงานด้านทะเบียนราษฎรนีอ่าจจะไม่จ าเป็นมากนัก

เพราะว่ายังไงก็ต้องมาขอทะเบียนบ้านในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว  
ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: อาจจะตั้งเป็นหน่วยงานออกมาเป็นเฉพาะเลย เพื่อให้เขาสามารถที่

จะบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แล้วขึ้นตรงกับปลัดกรุงเทพมหานครเลยต้องแยกออกมา ...ถ้า
เกิดว่าตรงนี้ (เกิดหน่วยงานใหม่) มันได้รับข้อยกเว้นอยู่แล้วตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535 ได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วว่าอาคารของหน่วยงานของรัฐไม่
ต้องยื่นขออนุญาตตามมาตรา 21 แต่ว่าแจ้งเลย ...หน่วยงานของรัฐ ของภาคราชการไม่ต้องขออนุญาต 

เพียงแต่ให้ยื่นแจ้งเท่านั้นเองว่าจะมีการก่อสร้างในพื้นที่นะ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ...ส่วนประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ ก็ต้องมีหน่วยงานที่ชัดเจนว่า
หน่วยงานนี้ (ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) เข้ามาช่วยเหลือ คือ เราต้องท าควบคู่กันไป ก็ต้องให้ความเป็น

ธรรมของคนที่ยากจนด้วยนะครับ ต้องมีหน่วยงานที่ชัดเจนเลยว่าหน่วยงานไหนที่ต้องเข้ามา ต้องชัดเจน 
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และหน่วยงานท่ีต้องเข้ามาก็ต้องให้อ านาจหน้าที่เขาและงบประมาณที่เขาจะต้องเข้ามาด าเนินการด้วย ถ้า
ให้เข้ามาเพื่อประสานงานอยู่เหมือน กทม. ท่ีเข้ามาประสานงานทุกวันนี้ มันก็ไม่เวิร์คเท่าไหร่หรอกครับ 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: เป็นหน่วยงานคล้ายธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ของกรมธนารักษ์…เป็นบริษัทลูก 

สามารถระดมทุน ยกเว้นกฎหมายบางอย่างและขั้นตอน  มีความคล่องตัวกว่าราชการ 
 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: อัตราก าลัง หากเป็นบริษัทใหม่ก็จะไม่ติดประเด็นเรื่อง
เพดาน 38% 

 
ผู้ปฏิบัติงานระดับเขต: จัดเป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลด้านท่ีอยู่อาศัย งบประมาณมาจากหน่วยงานรัฐ และ

ประชาชน มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
 

ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ...องค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นคนท่ีจะเป็นประธานบอร์ดก็คง
ต้องเป็นผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะที่คน กทม. เลือกเขามาท างาน ในส่วนของภาคราชการเราสามารถเป็น 

Regulator ได้ เราสามารถควบคุมตั้งเป้าหมายตัวช้ีวัดแล้วก็ให้หน่วยงานมาเป็นผู้ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราก็
จะมีการควบคุม เราก็จะเป็นคนให้นโยบายย่อยว่าเราอยากเห็นอะไร เป้าหมายของเราต้องการอะไร เราจะ

ท าหน้าที่เป็นคนควบคุมเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาเดินไปตามที่เขาคิดเอง ผมเสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรา
กับเขา  เขา คือ Operator ของเรา  เรา คือ Regulator ผู้ให้นโยบาย เราก ากับเป้าหมาย เรามอบตัวช้ีวัด
ให้เขาด าเนินการปฏิบัติตามที่เราต้องการอันน้ี คือ ความส าคัญ 

 

ภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบที่ 4 นี้ควรประกอบด้วยการวางแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

ท าหน้าที่ทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมกับควบคุมและจัดการอยู่อาศัยให้เป็นระเบียบและไม่ท าลาย

สภาพแวดล้อม   ท างานทุกขั้นตอนตั้งแต่วางแผน วิเคราะห์อุปสงค์อุปทานที่ดิน จัดหาที่ดิน ระดมทุน สร้าง 

ที่อยู่อาศัย ดูแลจัดการหลังการเข้าพักอาศัย  และบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ แก่ การเคหะแห่งชาติ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรมธนารักษ์  หน่วยงานเจ้าของที่ดิน  สมาคมต่างๆ เช่น 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุด   

โครงสร้างขององค์กรควรประกอบไปด้วยส่วนงานย่อยที่ท างานด้านแผนและยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย 

ด้านพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้านฟื้นฟูที่อยู่อาศัย ด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนา  และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

ในส่วนของรูปแบบที่ 4 นี้ มีข้อดี คือ มีความเป็นอิสระและคล่องตัวสูง สามารถด าเนินการได้ฉับไว  

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและทันต่อความต้องการของประชาชน ข้อเสีย คือ หาก

ปล่อยให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบเอกชนเต็มตัวอาจจะค านึงถึงการแสวงหาก าไรจนอาจละเลยกลุ่ม

ประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือเปราะบางเพราะขาดก าลังซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้สูงอายุ  

และรูปแบบนี้ต้องมีกระบวนการที่จะปรับเปลี่ยนซึ่งต้องใช้เวลานาน เช่น  การออกกฎหมายเพ่ือจะรองรับ
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โครงสร้างองค์กรใหม่ ต้องมีการแสวงหาบุคลากรใหม่ และกรุงเทพมหานครต้องเพ่ิมงบประมาณในการลงทุน

สร้างคนและพัฒนาองค์กรในระยะเบื้องต้น  ส่วนข้อจ ากัด คือ ก่อนที่จะด าเนินการควรจะน าปัญหาและ

ข้อจ ากัดของหน่วยงานอ่ืนที่เป็นเอกชนของกรุงเทพมหานครมาเป็นบทเรียน โดยเฉพาะการน ามิติทางด้าน

กฎหมายมาศึกษาให้ดีก่อน   
 

กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม

ระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และการวิพากษ์ผลการศึกษาต่างเห็นพ้องต้องกันว่า

กรุงเทพมหานครควรจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่การก าหนดนโยบายจนถึงการบริหาร

จัดการ  โดยมีการเสนอทางเลือกในการจัดองค์กรไว้ใน 4 รูปแบบด้วยกัน (ตารางที่ 19)  ซึ่งแต่ละรูปแบบ  

มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด เห็นส่วนใหญ่ 

เลือกรูปแบบที่ 2 คือ “เพิ่มบทบาทของส านักพัฒนาสังคมและส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย”  เนื่องจาก

สามารถด าเนินการได้ทันที เพียงแต่ต้องมีการแบ่งอ านาจหน้าที่และภารกิจของทั้งสองหน่วยงานให้ชัดเจนมากขึ้น  

กล่าวคือ ส านักพัฒนาสังคมควรมีภารกิจในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย จัดท า

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเป็น  

ผู้ก ากับการท างานของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  ส าหรับภารกิจของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น

หน่วยงานวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร  ควรมีภารกิจในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในด้านการพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย (วางแผนพัฒนาที่ดิน สร้างงาน ดูแลและพัฒนาหลังเข้าอยู่อาศัย พัฒนาจัดระเบียบที่ พักอาศัยและ

ชุมชน) และเปลี่ยนจากหน่วยงานภายใต้ก ากับของส านักการคลัง เป็นหน่วยงานในก ากับของส านักพัฒนา

สังคม   นอกจากนี้ควรเป็นหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้ 

และน ารายได้มาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส 
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ตารางท่ี 19  สรุปโครงสร้างองค์กร ภารกิจ และกระบวนการท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร  

 รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 

 

กรุงเทพมหานคร 
ไม่ต้องท างาน 

ด้านพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
เป็นงานหลัก 

เพิ่มบทบาทของส านักพัฒนาสังคม 
และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

เพิ่มบทบาทส านัก
พัฒนาสังคมและ 

ยุบส านักงานพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย 

เปลี่ยนบทบาทให้
ส านักงานพัฒนาที่อยู่

อาศัยเป็นแบบ
บริษัทเอกชน 

ด้านการจัด
องค์กร 

องค์กรเดิม  
ส านักพัฒนาสังคม  

และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
เพิ่มบทบาท  

ส านักพัฒนาสังคม  
เป็นแบบเอกชน  

ด้านภารกิจ 

กรุงเทพมหานครท า
หน้าที่เป็นส่วนเสริม โดย 
- ส านักพัฒนาท าหน้าที่
ประสานงานด้านการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
เป็นหลัก 

- ส านักงานพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย ดูแลที่พัก

อาศัยข้าราชการ 

ส านักพัฒนาสังคม  
ส านักงาน
พัฒนาท่ีอยู่

อาศัย 
เพิ่มบทบาท 

และประสิทธิภาพ  
และดูแลแบบ 

องค์รวม 

เชิงพาณิชย์ ท าแผนพัฒนาและ
ประสานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน

ของส านักท่ีอยู่อาศัย 

บริหาร
จัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

ด้านก าลังคน เหมือนเดมิ  ก าลังคนคงเดิมหรือเพิ่มได้  

ก าลังคนคงเดิม  
(ประสิทธิภาพสูง) 
มีทีมเฉพาะกิจ  
ใช้เทคโนโลยี  

และมีฐานข้อมลู 

มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ด้านงบประมาณ 
และทรัพยากร
ในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย 

เหมือนเดมิ 
รัฐบาล/กทม./กองทุน/  

รายได้ของส านักฯ/เอกชน 
รัฐบาล/กทม./

เอกชน 

รัฐบาล/กทม./ 
รายได้ของส านักฯ/

เอกชน 

ด้าน
กฎหมาย 

ไม่ต้องปรับแก ้
ปรับแก้กฎหมายและออกระเบียบ

เพิ่มเตมิ 

แก้กฎหมายใหเ้อื้อ
ต่อการท างาน 
แบบบูรณาการ 

แก้กฎหมายใหเ้อื้อต่อ
การท างาน 

แบบบูรณาการ 

ข้อดี 

- กรุงเทพมหานคร 
ไม่ต้องมภีาระ
รับผิดชอบงาน

เกี่ยวกับการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยโดยตรง 

- ด าเนินการได้เร็วที่สุด เพราะมี
โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อ 

การด าเนินงานอยู่แล้ว 

- ใช้ทรัพยากรและ
ก าลังคนท่ีมีอยู่ของ

ส านักพัฒนาสังคมให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

- มีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวสูง 

- ด าเนินการได้ฉับไว 
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 รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 

- ไม่ต้องเพิ่มภาระ
ด้านงบประมาณและ

ก าลังคน 
 

- สามารถด าเนินการ
ได้ภายใต้โครงสรา้ง 

ที่มีอยู่เดิม 

- เพิ่มบทบาทของ
ส านักพัฒนาสังคมใน
การรับผิดชอบงาน

ด้านที่อยู่อาศัย 

- ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ด้านที่อยู่
อาศัยโดยเฉพาะในมิติ

ทางด้านกฎหมาย 
- ทันต่อความต้องการ

ของประชาชน 

ข้อเสีย 

ต้องพึ่งพา 
หน่วยงานอ่ืน  

ซึ่งอาจท าได้ไม่ทั่วถึง 
และไม่เป็นธรรม 

ยังเป็นการด าเนินการในลักษณะ 
กึ่งราชการ ในทางปฏิบัติการ
แสวงหารายได้และการใช้

งบประมาณอาจจะ 
ไม่คล่องตัวเหมือนบริษัทเอกชน 

บุคลากรทีส่ังกัด
ส านักงานพัฒนาที่อยู่

อาศัยอาจจะต้อง
ออกจากงาน 

- การบริหารแบบ
เอกชนเต็มตัวอาจจะ

ค านึงถึงก าไรจนละเลย
ประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือ
เปราะบาง โดยเฉพาะ 
ผู้มีรายได้น้อยและ

ผู้สูงอาย ุ

- ต้องมีกระบวนการ
ปรับเปลีย่นซึ่งใช้

เวลานาน เช่น การออก
กฎหมายรองรับ

โครงสร้างองค์กรใหม ่

- ต้องเพิ่มงบประมาณ
ในการลงทุนสร้างคน 
และพัฒนาองค์กรใน

เบื้องต้น 

ข้อจ ากัด 

- ขัดกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทด้าน
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
ที่เน้นบทบาทด้านการ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยของ

ท้องถิ่น 

- ต้องมีระบบฐานข้อมูลทีม่ีความ
เที่ยงตรงและทันสมัย 

 
- ต้องเพิ่มก าลังคนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะผู้บริหารของส านักพัฒนา

ที่อยู่อาศัย 

- คณะกรรมการ 
หรือคณะท างาน
เฉพาะกิจ อาจ

ท างานไม่ต่อเนื่อง 
และให้เวลาในการ
ท างานได้ไม่เตม็ที่ 

ควรจะน าปญัหาและ
ข้อจ ากัดของหน่วยงานอื่น

ที่เป็นเอกชนของ
กรุงเทพมหานครมาเป็น

บทเรียน 
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นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงกฎหมายใน 4 ประเด็น ได้แก่  1) เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ระหว่าง 

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  และการเคหะแห่งชาติ  2) กรุงเทพมหานคร 

ยังจ าเป็นต้องมีส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไปหรือไม่  3) การเปรียบเทียบข้อเด่น-ข้อจ ากัดของการด าเนิน

ภารกิจด้านการจัดการที่อยู่อาศัยของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และการเคหะ

แห่งชาติ  4) วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการเปลี่ยนผ่าน  จากการวิเคราะห์ทั้งหมดให้ผลว่าการจัดองค์กรใน

รูปแบบที่ 2 น่าจะเหมาะสมที่สุดกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1. เปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ระหว่างส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 

และการเคหะแห่งชาติ 

 ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร (ส่วนราชการของ

กรุงเทพมหานคร) จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 

อ านาจหน้าที่ 3 ประการ คือ8 

 1) ด าเนินการบริหารการเงินและทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 2) ด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย  

 3) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (KT) เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  โดยกรุงเทพมหานครถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 99.98 จึงไม่ถือเป็นส่วนราชการของ

กรุงเทพมหานคร แต่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.25619 ซึ่งเรียก

รัฐวิสาหกิจเช่นนี้ว่า “รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายเอกชน” วัตถุประสงค์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 

มีทั้งสิ้น 41 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมกิจการหลายด้านและเขียนไว้อย่างกว้าง ปรากฏอยู่ใน

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซ่ึงขอข้อมูลรายละเอียดได้จากส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครในหลายสัญญา ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ

กิจการขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) การจัดเก็บขยะมูลฝอย และการเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ  

ของกรุงเทพมหานคร 

 การเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537  

ซึ่งในทางวิชาการเรียกว่า “รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายมหาชน” มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้10 

                                                           
8 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 ข้อ 6 
9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 4 บัญญัติว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า...(2) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ” 
อนึ่ง เนื่องจากในกฎหมายไทยมีการนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้แตกต่างกัน ดังนั้นในบางกรณีบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด อาจไม่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจก็ได้แต่โดยหลักทั่วไปแล้ว การพิจารณาสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นส าคัญ 
10 พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 9 
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1) จัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ท านุบ ารุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว 

รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

2)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองหรือแก่บุคคล 

ผู้ประสงค์จะร่วมด าเนินกิจการกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพ่ือให้ประชาชนเช่า 

เช่าซื้อ หรือซื้อ 

3)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน 

4)  ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพ่ือให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคมดีข้ึน 

5) ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบสถานะและอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  บริษัท กรุงเทพธนาคม 

จ ากัด และการเคหะแห่งชาติ 

หน่วยงาน สถานะทางกฎหมาย อ านาจหน้าท่ี 

ส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัย 

ส่วนราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1) ด าเนินการบริหารการเงินและทรัพย์สินของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
2) ด าเนินการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย 

3) มอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้
บริหารเงินเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

บริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด 

รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายเอกชน 

อยู่ภายใต้กรอบวตัถุประสงค์ของบริษัทท้ัง 41 ข้อ โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง เช่น การย้ายสายสื่อสารลงใตด้ิน,  

การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจดัเก็บขยะมูลฝอย การบริหารจดัการ
ระบบขนส่งมวลชน เช่น ระบบรถไฟฟ้า BTS 

การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายมหาชน 

1) จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดใหม้ี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย 

ท านุบ ารุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่
อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม 

2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแกป่ระชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของ
ตนเองหรือแก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมด าเนินกิจการกับการเคหะแหง่ชาติ 

ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ 
3) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจดัหาที่ดิน 

4) ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสือ่มโทรมเพื่อให้มสีภาพการอยู่อาศยั 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น 
5) ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคด์ังกล่าว

ข้างต้น 
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 2. กรุงเทพมหานครยังจ าเป็นต้องมีส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อไปหรือไม่ 

 จากข้อมูลในข้อ 1. จะเห็นได้ว่าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีสถานะทางกฎหมายแตกต่างจากบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จ ากัด ในส่วนอ านาจหน้าที่ (หรือกรณีบริษัท  กรุงเทพธนาคม จ ากัด เรียกว่า “กรอบ

วัตถุประสงค์”) ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีขอบเขตที่แคบกว่าเพราะถูกกฎหมายบัญญัติเอาไว้ชัดเจนและ

ใกล้เคียงกับการเคหะแห่งชาติ ขณะที่กรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัดมีขอบเขตกว้างกว่า

เพราะมีการวางกรอบวัตถุประสงค์เอาไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งสามารถตีความให้รวมถึง 

การท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ด้วย 

 เนื่องจากส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยมีสถานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรุงเทพมหานครจึงกล่าวได้ว่า 

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงสามารถใช้ ส านักงานพัฒนาที่อยู่

อาศัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ตามทิศทางที่กรุงเทพมหานครเห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันส านักงาน

พัฒนาที่อยู่อาศัยก าลังด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม คือ 

ข้าราชการและพนักงานของกรุงเทพมหานคร และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นภารกิจบริการ

สาธารณะสอดคล้องกับสถานะของส านักงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่การเคหะแห่งชาติมีสถานะเป็น

รัฐวิสาหกิจ แม้จะมีภารกิจบริการสาธารณะเหมือนกันแต่ก็มีการบริหารงานทั้งในด้านนโยบายและการเงิน 

แยกต่างหากจากกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ แต่องค์กรทั้งสองสามารถด าเนินงานร่วมกันได้ผ่านกลไกของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เพราะ

คณะกรรมการส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติอยู่ร่วมเป็นกรรมการด้วยคนหนึ่ง11 

ดังนั้นในแง่การท างาน กรุงเทพมหานครสามารถท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เองผ่านส านักงานพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยทางหนึ่ง และท างานร่วมกับการเคหะแห่งชาติผ่านกลไกคณะกรรมการของส านักงานพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยได้อีกทางหนึ่ง แต่ในอีกทางหนึ่งส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยก็ไม่มีความคล่องตัวในการท างานเพราะ

จะต้องท างานภายใต้การบังคับบัญชาของกรุงเทพมหานครและใช้งบประมาณจากการจัดสรรของกรุงเทพมหานคร 

 แต่ส าหรับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัดนั้น เนื่องจากมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีอิสระในการก าหนด

นโยบาย แผนงาน และการบริหารเงินทุน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร แต่รายได้ของบริษัท

จะมาจากการประกอบการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทจะ

ได้รับประโยชน์จากผลประกอบการที่บริษัทท าได้ในแต่ละปี อีกทั้งยังสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

ของบริษัทได้อย่างเบ็ดเสร็จอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัดมีผลก าไรมหาศาล

จากการเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร12 

                                                           
11 ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านกังานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 ข้อ 8 
12 มีข้อสังเกตว่าประเด็นนี้ท าให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัดถูกจับตาจากสื่อมวลชนหลายส านักว่ามีผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือกรรมการของ
บริษัทมีส่วนได้เสียกับการเป็นคู่สัญญาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ แต่ก็เป็นประเด็นทางการเมือง ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้านสถานะทางกฎหมายของบริษัท 
โปรดดู https://www.komchadluek.net/news/politic/130013 และ https://www.isranews.org/main-investigative/6656--23-14-.html 
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 ด้วยเหตุผลและข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความเห็นว่าแม้ ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเป็น

หน่วยงานในสังกัดท่ีกรุงเทพมหานครสามารถบังคับบัญชาการท างานได้โดยตรง แต่ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ก็จ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรทั้งด้านทรัพย์สินและบุคลากรจากกรุงเทพมหานครในการด าเนินงาน อีกทั้ง

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยยังต้องรอรับค าสั่งหรือนโยบายจากกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถริเริ่มด าเนิน

โครงการใดด้วยตนเองได้ จึงมีข้อจ ากัดด้านความคล่องตัว อีกทั้งกรอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาที่อยู่

อาศัยก็ทับซ้อนกับการเคหะแห่งชาติ แต่การเคหะแห่งชาตินั้นมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีความคล่องตัวใน

การท างานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยได้มากกว่า 

หากกรุงเทพมหานครประสงค์จะยุบส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยก็สามารถท าได้โดยยกเลิกข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2545 แต่บรรดาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สังกัด

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเดิมจะต้องมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานครต่อไป  ในการนี้

กรุงเทพมหานครจึงต้องมอบหมายต าแหน่งหน้าที่ใหม่ภายในกรุงเทพมหานครให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง

เหล่านี้ต่อไป 

 
 

 3. การเปรียบเทียบข้อเด่น-ข้อจ ากัดของการด าเนินภารกิจด้านการจัดการที่อยู่อาศัยของ

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย  บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  และการเคหะแห่งชาติ 

 เนื่องด้วยส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นส่วนงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร การด าเนินภารกิจ 

ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยของส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงมีจุดเด่น คือ การใช้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร

ท าให้มีที่มาของงบประมาณเพ่ือการจัดการที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนและคาดหมายได้ว่าจะได้รับงบประมาณ

อย่างแน่นอน เพียงแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายรับและการจัดสรรของกรุงเทพมหานครเอง

เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อถึงคราวที่ต้องมีการประมูลผู้รับเหมาที่จะเข้ามาด าเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือ 

สิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยก็สามารถหาผู้รับเหมาเอกชนได้ง่าย แต่ก็มีข้อจ ากัดเรื่อง  

การตั้งโครงการ ตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณที่จะต้องด าเนินการไปตามระเบียบขั้นตอนตามสาย  

การบังคับบัญชาจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมการและด าเนินการทีละขั้นตอนอย่างมาก จึงไม่เหมาะสมกับ  

การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นกรณีเร่งด่วน 

 ในทางกลับกันบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัดเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายเอกชนจึงมีความ 

เป็นอิสระทั้งในแง่รายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งการท างานก็ไม่ต้องรายงานหรือขออนุมัติตามสาย

การบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเหมือนกับหน่วยงานรัฐ การจัดการที่อยู่อาศัยจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มี

ข้อจ ากัดหากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในและ

ต่างประเทศ แผนการต่างๆ ที่วางเอาไว้อาจต้องหยุดชะงักหรือด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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 ส่วนการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายมหาชนก็มีข้อเด่นในแง่ของความเป็น

อิสระท านองเดียวกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด แต่การเคหะแห่งชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติก็ไม่มีตัวแทนจาก

กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถก้าวล่วงการด าเนินงานของ  

การเคหะแห่งชาติได้ 

 

4. วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการเปลี่ยนผ่าน 

 ในรูปแบบการเพ่ิมบทบาทของส านักพัฒนาสังคมและส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (รูปแบบที่ 2) นั้น 

อ านาจหน้าที่ ใหม่ที่ฝ่ายกรุงเทพมหานครต้องการแก้ไขปรับปรุงก็พอที่จะตีความเอาได้จากข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ.2528 ข้อ 4–6 อยู่แล้ว เบื้องต้นจึงอาจไม่ต้องมีการ

แก้ไขข้อบัญญัติดังกล่าวเลยก็ได้  แต่หากกรุงเทพมหานครต้องการให้เกิดความชัดเจนอาจแก้ไขในส่วน 

บทนิยามของค าว่า “การพัฒนาที่อยู่อาศัย” และ “การจัดการที่อยู่อาศัย” ให้ชัดเจนตรงกับอ านาจหน้าที่ใหม่ 

ที่ต้องการก็ได้  และด้วยข้อบัญญัตินี้ออกโดยสภากรุงเทพมหานครจึงย่อมแก้ไขได้ด้วยอ านาจของ 

สภากรุงเทพมหานคร  อนึ่ง แนวคิดดังกล่าวสามารถปรับใช้กับการแก้ไขข้อบัญญัตินี้ในประเด็นอ่ืนๆ ได้ด้วย

เช่นกัน เช่น การปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

 ส่วนรูปแบบการตั้งหน่วยงานใหม่เป็นแบบเอกชน ท างานเบ็ดเสร็จ (รูปแบบที่ 4) นั้น มีข้อที่ต้องค านึง

และท าความเข้าใจว่าส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หรืออีกนัยหนึ่งเป็น

องคาพยพส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และการแปลงสถานะจากหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เป็นหน่วยงานเอกชนนั้น กรุงเทพมหานครไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว้ (หลัก

ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ) แต่อาจใช้แนวทางอ่ืนที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันได้  เช่น การยุบเลิกส านักงานพัฒนา 

ที่อยู่อาศัย โดยการตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แล้วก่อตั้งบริษัทจ ากัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

เอกชนที่มีกรอบวัตถุประสงค์ท านองเดียวกันกับส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (เทียบเคียงกับการก่อตั้งบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จ ากัด) แต่การด าเนินการเช่นนี้กรุงเทพมหานครไม่สามารถโอนย้ายบุคลากรที่เดิมสังกัด

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยไปยังบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่นี้ได้ เนื่องจากบริษัทจ ากัดใหม่นี้ถือว่าเป็น

อีกองค์กรหนึ่งที่มีสถานะบุคคลแยกขาดจากกรุงเทพมหานครแล้ว  
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3.3.3 การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ    

เนื่องจากการสร้างเครือข่ายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบายและก าหนดทิศทางและการ

ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยให้สัมฤทธิ์ผล  หากกรุงเทพมหานครต้องการเข้ามามีบทบาทในงานด้านนี้ควรมี

การสร้างเครือข่ายดังนี้ 

1. เครือข่ายภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ

พัฒนาชุมชนน่าอยู่ ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับประเทศที่มีอยู่เดิม 

ได้แก ่การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยหน่วยงานเหล่านี้สามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์และช่วยเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการพัฒนานโยบาย แผนปฏิบัติการ และ

กระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเหล่านี้กับกรุงเทพมหานครในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 

2. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดิน  เช่น กรมธนารักษ์ ส านักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ การรถไฟ ที่ดินของกองทัพ และภาคเอกชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีที่ดินจ ากัดในการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินเพ่ือร่วมกันพัฒนาที่อยู่

อาศัยให้แก่ประชาชน 

3. การสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน  จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถดึง

ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาภาครัฐมักจะดึง

ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการขอความช่วยเหลือหรือมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ของภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่งบประมาณ

ของรัฐไม่เพียงพอ เช่น การให้วัสดุก่อสร้างหรือสุขภัณฑ์  

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ยินดีเลย จริงๆ ตอนนี้ควรจะมีในเรื่องของ CSR นะ เพราะว่าบริษัท
ทุกบริษัทเดี๋ยวนี้เขาก็มีระบบนี้ เอาไปลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว เช่น บางทีมาบริจาคสี มาบริจาค มาท ากิจกรรม

อะไรอย่างนี้กับชุมชน  
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: เพราะจริงๆ แล้วพวกนี้มันเป็นบริษัทที่มีงบประมาณในเรื่องของ 
สิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว เราก็อาจจะต้องส่งเสริม อาจจะเป็นกฎหมายสนับสนุนว่าถ้าคุณท าอย่างนี้ รัฐจะอย่างนี้
กับคุณ มันก็เป็นเอื้อ เอื้อช่วย อย่างตอนนี้ (บริษัท) ก็เข้ามาช่วยตรงคลองยายสุ่น มาช่วยเรื่องท าคุณภาพน้ า

อะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบริษัทวัสดุก่อสร้าง มันช่วยได้เยอะเลย  
 

ผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร: ก็อาจจะเป็นในแง่ของการร่วมทุนก็ได้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอก 
ถ้าเราท าให้หน่วยงาน ถ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ กทม. ไม่ได้อยู่แบบสังกัด แต่ว่ามาเกี่ยวๆ กับ กทม. ด้วยก็อาจจะ

เป็นผู้ว่าฯ ก ากับดูแลเหมือนกรุงเทพธนาคม จะมีความยืดหยุ่นในการใช้แล้วก็ดึงเอกชนเข้ามาช่วย ก็จะ
สามารถท าได้  
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แต่มุมมองของภาคเอกชนกลับมองว่าที่ผ่านมาที่ภาคเอกชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมเพราะมองว่ารูปแบบที่

รัฐต้องการให้เอกชนท าเป็นการร้องขอความอนุเคราะห์ ซึ่งภาคเอกชนมองว่าไม่เป็นประโยชน์เท่าท่ีควร ส าหรับ

ภาคเอกชนแล้วการจูงใจให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเต็มศักยภาพ ควรเป็นลักษณะของ  

การได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win) และเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (Public 

Private Partnership: PPP)  ทั้งนี้เพราะบริษัทที่จะมีก าลังเข้ามาช่วยภาครัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการจะมาร่วมลงทุนจึงต้องฟังเสียงผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ หากเป็นการร่วม

ลงทุนไม่ใช่แค่ให้เปล่าและเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจนของทุกฝ่าย โอกาสที่จะร่วมท างานก็จะมีมาก  

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ก็ถ้ามีเรื่อง Give and Take มันก็เป็นไปได้หมดนะคะ แต่ว่า กทม. เดิมไม่ได้

คิดเรื่องพวกนี้ไงคะ จะต้องไปใส่ Mind Set ตัวนี้ให้เขา (รัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร)  มันต้อง Win-Win 
แต่ว่าเวลาเขา (รัฐบาล) เสนออะไรมาเขา (รัฐบาล) จะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ เขาจะให้เอาเอกชนมาร่วม

อะไรได้บ้าง มาช่วยอะไรได้บ้าง พูดจบปั๊บทุกคน (เอกชน) ก็ว่ิงหนไีปหมดแล้วล่ะ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: คือ มันต้องคิดใจเขา ใจเรา ยิ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันไม่ใช่องค์กร... 
ถ้าคุณท าอะไรไปแล้ว มันไม่ตอบโจทย์ ผู้ถือหุ้นในตลาดจะคิดยังไง ยิ่งซีเรียสกว่าพวกบริษัทนอกตลาดถูก
ไหมคะ แต่บริษัทนอกตลาดเขาก็ไม่มีก าลังถ้าจะเอาก าลังคนในตลาดมันก็ต้อง Win-Win ใช่ไหมคะ ถึงจะ

ตอบผู้ถือหุ้นได้ ผู้บริหารได้  

 

นอกจากนี้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาช่วยเสริมกรุงเทพมหานครให้สามารถที่จะเข้ามาดูแลจัดการ  

ที่อยู่อาศัยด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคเอกชนในเรื่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์ และรูปแบบ  

การด าเนินงาน ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการหลังการขายที่มีคุณภาพ กรุงเทพมหานคร

สามารถศึกษาบทเรียนจากภาคเอกชนในการจัดการ และการให้บริการหลังการขาย เพ่ือที่จะสร้างชุมชนให้มี

ความยั่งยืน เช่น ให้รู้จักการมีปฏิสัมพันธ์ การรู้จักใช้สิทธิ์ของคนในชุมชน และการจัดระบบการดูแลรักษาที่พัก

อาศัยและชุมชน ความปลอดภัย และความสะอาด  

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ในระยะสั้นก็เป็นการขอไอเดียในการเชิงพัฒนา ตัว Development Model  
ซึ่งโมเดลการพัฒนา บางครั้งเราอาจจะมองต่างจากการเคหะฯ ซึ่งจะช่วยให้ กทม. มีมุมมองที่มากขึ้นกว่า

โมเดลของการเคหะฯ แล้วภาคเอกชนเองก็คงไม่ไปท าแข่ง เพราะว่าอาจจะไม่พร้อม แต่เราจะช่วยได้เรื่อง
ขององค์ความรู้กับประสบการณ์ แล้วก็เรื่องของพัฒนา มันจะมีเกี่ยวเนื่องไปถึ ง After Sale Service 
เพราะว่าการมอง กทม. น่าจะมองยาวไปถึงไปการปรับแก้...ไม่ใช่สร้างขึ้นแล้วจบไป เพราะฉะนั้น After 

Sale Service หรือการสร้างชุมชนให้ปลอดภัย ให้ Sustainable ให้สภาพแวดล้อมดี ภาคเอกชนอาจจะมี
ส่วนช่วยได้เยอะ เพราะว่าเราจะมีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านนี้ค่อนข้างเยอะ จากการบริหารนิติ

บุคคลที่อยู่อาศัย  การบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร การบริหารงบประมาณอย่างไรที่จะท าให้เพียงพอต่อ
การรักษา Maintain ความปลอดภัย ความสะอาด กับความยั่งยืนของชุมชน แล้วก็มีบางภาคของ

ภาคเอกชนท่ีท าเรื่องของซอฟต์แวร์ เป็น Soft Skill ด้าน After Sale คือ การจัดให้มี Participation และ 
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Engagement ของ Community ให้ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ มีการรู้จักใช้สิทธ์ิที่ถูกต้อง รู้จักใช้ออกเสียงเวลามี
การโหวตอะไรพวกนี้ให้ถูกต้องก็จะท าให้การดูแลหลังการขาย การอยู่ด้วยกันจะมีคุณภาพมากขึ้น 

ปลอดภัยมากข้ึน อันนี ้คือ ภาคเอกชนน่าจะช่วยได้ 
 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ถ้าบอกว่าจะท างานร่วมกับเอกชน 50:50 กัน แล้ว (กรุงเทพมหานคร) ก็รับ
ไปบริหารจัดการ เอกชนเข้าไปบริหารแทนไม่ได้หรอกค่ะ ในระยะยาว (ช่วยตอนแรกแบบ Developer) 

ร่วมสร้าง แล้วเสร็จแล้วก็ (กรุงเทพมหานครดูแลต่อเหมือนเป็นแบบนิติบุคคลที่ต้องดูต่อไป) มีช่องทางนี้ค่ะ 

 

กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนยังให้ข้อคิดเห็นว่าหากจะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา

ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยนั้น สามารถสร้างแรงจูงใจได้ใน 3 ลักษณะ คือ 1) กรุงเทพมหานคร/รัฐลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ  2) ลดข้อก าหนดระเบียบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการท างานหรือย่นระยะเวลาในการขออนุญาตท าการต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้นโดยอาจใช้ระบบออนไลน์มาช่วย

เสริม  3) ให้สิทธิพิเศษ เช่น การลดหย่อนภาษี การให้ FAR โบนัส โดยแลกกับการก าหนดให้ผู้ประกอบการ

โครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดหรือบ้านจัดสรรจะต้องมีการจัดท าหรือกันพ้ืนที่บางส่วนหรือหาพ้ืนที่อ่ืน

ส าหรับสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจน ในลักษณะที่อยู่อาศัยเพ่ือสังคม/อาคารเคหะสงเคราะห์ (Social 

Housing) หรือที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของผู้ที่มีก าลังซื้อน้อย/ยากจน (Affordable 

Housing) 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ต้องมีระบบการพวก Incentive ในการสนับสนุนกฎหมายทั้งหลายแหล่  
ถ้ามันจะส าเร็จได้มันอยู่ที่การบังคับใช้ด้วย เช่น โซน ย่าน ควรจะต้องเป็นยังไง จ านวน ขนาดนะครับ ซึ่งมัน

ไม่อยู่ในกฎหมายคุมอาคารบ้าง อะไรบ้าง Land Use บ้าง แต่ตัวนี้จะส าเร็จได้อยู่ที่การสนับสนุน  
การสนับสนุนมี 3 แบบ แบบแรกก็คือว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อลดค่าใช้จ่ายกับ

ผู้ประกอบการ…ตัวต่อมา ก็คือ ไปลดพวกข้อก าหนด ระเบียบ อย่างเช่น คุณเคยขออนุญาต 50 วัน 100 วัน  
ลงมาเหลือแค่เป็นเคสอย่างนี้ จ านวนเท่านี้ คุณขอ 3 วันผ่าน หรือตอนนี้อย่างเทศบาลบางแห่งอาคาร 

ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร คุณขออนุญาตช่ัวโมงหนึ่งผ่านเลย สมมตินะ ถ้าเซ็นกันมาครบคุณขอออนไลน์ได้เลย 
อันนี้ก็สามารถท าได้...ตัวที่สาม ก็คือ การกระตุ้นนะครับ การกระตุ้นก็คือว่าให้สิทธิพิเศษเลย แต่ให้สิทธิ์
แบบมีเงื่อนไข 

 
ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ...แต่ปัญหา ก็คือ ผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้า กทม. จะเล่น

เรื่องที่อยู่อาศัยก็คงมองในแง่ของประชากรใน กทม. จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามที่อยู่ใน Threshold ที่ต่ ากว่า
รายได้ที่พอเพียง กลุ่มนี้ก็จะไม่มีคนที่ Provide ที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้น กทม. จะ Address เรื่องนี้ได้ดี

เพราะจะเข้าใจ เป็นการ Channel งบประมาณที่ได้จากกลุ่มที่มีรายได้สูง คือ Channel จาก Business 
Segment แล้วก็เอามาพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มนี้ เพื่อท าให้ Community ของ

กรุงเทพมหานครมีบาลานซ์ที่ดี เพราะว่าทุกๆ เดือนก็จะต้องมีผู้มีรายได้สูง แล้วก็มีผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้
น้อยอยู่ผสมปนกัน จะท าให้ Community มีการ Integrate กันได้ดีแล้วก็บาลานซ์กันก็ต้อง Make Sure 
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ว่า Quality of Living ของทุกกลุ่ม เขาก็เป็นไปตามที่ควรจะเป็นส าหรับแต่ละ Segment นั้น แต่ละกลุ่ม
นั้น...เช่น ถ้าเกิดว่าเอกชนพัฒนาบ้านในราคาไม่แพงกลุ่มนึงแล้ว เอา Benefit ตรงนี้ไปช่วยลดภาษีของบ้าน

ราคาแพงได้ไหม ผมยืนมอง Benefit ของ Low Price Segment ไปช่วยบางอย่างให้กับ High Price 
Segment ตรงนี้นะครับ มันก็อาจจะท าให้เอกชนเข้ามาร่วมได้  

 

กรุงเทพมหานครควรลดข้อจ ากัดของกรุงเทพมหานครในการเข้ามารับงานใหม่ด้านการพัฒนาที่อยู่

อาศัยด้วยการสร้างเครือข่ายกับทางภาครัฐที่เคยท างานอยู่เดิมด้วย 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: ก็จะมีข้อดีบางข้อนะครับ แต่ว่าจะมีข้อจ ากัดอยู่หลายข้อเหมือนกัน ข้อดีก็

คือว่ากรุงเทพมหานครจะเข้าใจบริบทของชาวกรุงเทพมหานครได้ดีนะครับ จะเข้าใจ Community ของ
กลุ่มชนช้ันกลาง กลุ่มชนช้ันบน แล้วก็กลุ่มชนช้ันท่ีมีรายได้น้อย หรือปัญหาที่อยู่อาศัยของคนท่ีมีรายได้น้อย 

ทาง กทม. น่าจะเข้าใจบริบทตรงนี้ได้ค่อนข้างลึกซึ้ง แล้ว กทม. เองก็มีงบประมาณของตัวเองที่เก็บจากภาษี
ต่างๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากธุรกิจ แล้วก็รายได้ของผู้ที่มีรายได้สูงนะครับ งบประมาณตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีที่ท าให้ 

กทม. น่าจะมีศักยภาพในการ Address หรือดูแล Issue ด้านที่อยู่อาศัยได้บ้าง แล้ว กทม. เองก็มีผู้มีความรู้ 
มีกลุ่ม Academic ต่างๆ ท่ีจะช่วยในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับ   แต่ว่าข้อจ ากัดคืออะไร ข้อจ ากัดก็คือว่า 

กทม. อาจจะไม่ได้ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ถ้ามาเริ่มต้นใหม่ๆ จะตั้งไข่นานมาก คนท่ีท าด้านนี้มายาวนาน ก็คือ 
การเคหะแห่งชาติ เพราะว่าท ามาเป็นเวลาหลาย 10 ปี จะเข้าใจเรื่องของการพัฒนา เข้าใจเรื่องของ

ข้อจ ากัด ข้อก าหนดของการพัฒนาเป็นเรื่องของการพัฒนาโดยตรง เรื่องของการเงิน เรื่องสิ่งต่างๆ ในเรื่อง
การพัฒนา เรื่องข้อก าหนด เรื่องกฎหมาย เรื่องพัฒนาพวกนี้การเคหะฯ ก็จะท าได้ดี   เพราะฉะนั้นถ้า กทม. 

จะท าจริงๆ แล้วท าเองจะช้ามาก แล้วก็อาจจะติดขัด แล้วอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ หรือโอกาสจะ
ประสบความส าเร็จจะมีจ ากัดพอสมควร น่าจะต้องหาตัวเช่ือม หาพันธมิตรที่แข็งแรง คือ  ถ้าจะเป็น

พันธมิตรที่ไม่ใช่เอกชนก็อาจจะมาจาก เช่น การเคหะฯ นี่แหละครับ ชวนการเคหะฯ มาเป็นพันธมิตรที่
แข็งแกร่งได้ 

 

ภาคเอกชนมองว่าข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการก าหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาที่อยู่

อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ที่มีอยู่ทั้งหมดของ

กรุงเทพมหานคร และควรเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลได้ ซึ่งแม้แต่ผู้บริหารของ

กรุงเทพมหานครก็เห็นสอดคล้องกันว่าข้อมูลมีความส าคัญมาก 

ผู้บริหารหน่วยงานภายนอก: อย่างศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติยังไปซ้ ากับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์   
มันก็อันเดียวกันท าไมไม่มารวมกัน เอางบ 2 อันมารวมกันแล้วท าให้เกิด Big Data แล้วก็เป็น Open Source 

ส าหรับทุกคนท่ีเข้ามาใช้ได้ ทั้งเอกชนท้ังรัฐใช้ได้ 
 

ผู้บริหารระดับเขต: สิ่งที่ควรท า คือ น าข้อมูลปัญหาที่ผ่านมาที่ประสบความส าเร็จน้อยน ามาวางทั้งหมด 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้น ต้องน าข้อมูลมาท าแผน มีแผนที่ ต้องรู้ว่าชุมชนนี้
มีประชากรเท่าไหร่ เข้ามาอย่างไร มีแบบแผนอย่างไร ใครเข้า-ออกอย่างไร ต้องแบ่งกลุ่มว่าคนกลุ่มนี้
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ต้องการที่อยู่อาศัย ในการท าแผนต้องให้ความส าคัญกับรายละเอียดของข้อมูล ต้องมองมิติอื่นด้วย ควรจัด
ระเบียบการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยอย่างไร 

 

4. การสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชน จากการประชุมระดมความคิดเห็น ตัวแทนภาคประชาชนให้

ข้อคิดเห็นว่าการจะพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้น กรุงเทพมหานครควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 

ดึงประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและท าให้ประชาชนรู้สึกว่าได้มีส่วนในการร่วมคิดและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนต้องการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของตนและของชุมชน  
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บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา 

การก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา  

ที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการตามกรอบแนวคิดอองคครงการ คดยการ

สังเคราะห์และเชื่อมคยงผลการศึกษาในส่วนที่ 2 กับยุทธศาสตร์และแผนทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่

เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนที่  4.1 และการวิเคราะห์ศักยภาพและ

สภาพแวดล้อมที่จะน าเสนอในส่วนที่ 4.2 ต่อไป 

 

4.1 ยุทธศาสตร์และแผนที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาบทบาท การจัดโครงสร้างองค์กร และการจัดท า

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 

 ในส่วนนี้จะเป็นการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนต่างๆ ที่มีความเชื่อมคยงกันและ

สามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทบาท การจัดคครงสร้างองค์กร และการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

อองประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสากลหรือเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)  

แผนปฏิรูปประเทศ  แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนปฏิบัติการด้าน

ผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2565))  แผนที่เกี่ยวอ้องอองกรุงเทพมหานคร  (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564))  

และแผนอ่ืนๆ เช่น กฎบัตรแห่งชาติด้านการพัฒนาเมือง เป็นต้น ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

4.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาคลกระยะยาว 15 ปี  

คดยครั้งล่าสุดได้ก าหนดอึ้นในปี พ.ศ.2558  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนพัฒนาอึ้นคดยอาศัย

กรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติต่างๆ ที่เชื่อมคยงกัน คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม  

และมิติสุอภาพ และเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 

[56]  ซึ่ งเป็ นอ้อตกลงที่ ประชาคมคลกจะใช้ เป็ นทิ ศทางการพัฒนาตั้ งแต่ เดื อนกันยายน พ.ศ.2558  

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2573  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 17 เป้าหมาย เป้าหมายส าคัญที่

สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยออง

ประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่  เป้ าหมายที่  1 “ยุติ ความยากจนทุกรูปแบบในทุ กที่ ”  

และเป้าหมายที่ 11 “ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน  

และยั่งยืน” ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและแนวทางการด าเนินการที่เกี่ยวอ้องกับประเด็นด้านสภาพปัญหา 

สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย และความต้องการที่อยู่อาศัยอองประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  ประกอบด้วย 5 เป้าหมายย่อยและมีเป้าหมายที่

เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ เป้าหมาย  1.4 ที่ก าหนดไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2573 ต้องสร้าง

หลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน คดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิ์ เท่าเทียมกันในการเอ้าถึง

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเอ้าถึงบริการอั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอ่ืน มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคคนคลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน 

รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance)  คดยประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการ 2 แนวทาง 

ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชาชนในกรุงเทพมหานคร คือ 

1) สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญจากหลากหลายแหล่ง รวมไปถึง

การยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา คดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

ให้สามารถด าเนินงานตามนคยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือยุติความยากจนในทุกมิติ 

2) สร้างกรอบนคยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติบนฐาน

อองยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเกื้อหนุนคนยากจน (Pro-poor) และค านึงถึงมิติเพศสภาพซึ่งมีความอ่อนไหว 

(Gender-sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการอจัดความยากจน 

  

 เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน 

และยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนแออัด ให้มีการลงทุนเรื่องการอนส่งสาธารณะ การสร้างพ้ืนที่สาธารณะสีเอียวและการปรับปรุงการวาง

ผังเมืองและการจัดการในลักษณะมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเป้าหมายย่อย 7 เป้าหมาย แต่เป้าหมายที่สามารถ

น ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายย่อย 5 เป้าหมาย ได้แก ่

 เป้าหมาย 11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง 

ปลอดภัยและในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี พ.ศ.2573 

 เป้าหมาย 11.2 จัดให้มีระบบคมนาคมอนส่งที่ยั่งยืน เอ้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้

ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน คดยการอยายการอนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ควรค านึงเป็นพิเศษถึง

กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุภายในปี พ.ศ.2573 

 เป้าหมาย 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและอีดความสามารถให้ทั่วถึงและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและ

การบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศภายในปี  

พ.ศ.2573 

 เป้าหมาย 11.6 ลดผลกระทบทางลบอองเมืองต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ

คุณภาพอากาศและการจัดการอองเสียอองเทศบาลและอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ.2573 
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 เป้าหมาย 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้คดย 

ถ้วนหน้า คดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในปี พ.ศ.2573 

ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินการ 3 แนวทาง คือ 

1) สนับสนุนการเชื่อมคยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวก ระหว่างพ้ืนที่เมือง 

ชานเมือง และชนบท คดยการเสริมความแอ็งแกร่งอองการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

2) ภายในปี พ.ศ.2563 เพ่ิมจ านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานอองมนุษย์ที่ด าเนินการตาม

นคยบายและแผนอย่างมีบูรณาการ น าไปสู่ความทั่วถึง ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การลด

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและ

ด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  

พ.ศ.2558–2573  

3) สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้าง

อาคารที่ยั่งยืนและทนทานคดยใช้วัสดุท้องถิ่น 

 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [57] 

 นอกจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติแล้ว เป้าหมายหลักในการพัฒนาในระดับประเทศ

ที่ส าคัญและเป็นกรอบทิศทางอองแผนแม่บทและแผนอ่ืน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

ฉบับแรก ก าหนดอึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 หมวด 6 แนวนคยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 

ที่บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังร่วมกันผลักดันไปสู่

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายหลักอองการพัฒนาระยะยาว 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  คดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาอองเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน”  มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุอ เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” คดยยกระดับศักยภาพอองประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างคอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง

การเติบคตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐอองประชาชนเพ่ือประชาชนและประคยชน์

ส่วนรวม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแอ่งอัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างคอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบคตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คดยแต่ละยุทธศาสตร์มีการก าหนดเป้าหมาย

และประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้มียุทธศาสตร์ชาติ 2 ยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยอองประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ซึ่งก าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ “สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ” (เป้าหมายที่ 2.1)  “กระจาย

ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ

ในทุกระดับ” (เป้าหมายที่ 2.2)  “เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และ 

การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ” (เป้าหมายที่ 2.3)  มีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวอ้องกับประเด็น 

ด้านสภาพปัญหา สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย และความต้องการที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร 

ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

ประเด็นย่อยที่ 4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเอ้าถึงทรัพยากร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคคนคลยี 

ประเด็นย่อยที่ 4.2.1  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคคนคลยี 

ในภูมิภาค คดยมีประเด็นเรื่องอองการจัดท าผังเมืองและผังภาคเพ่ือการจัด

คครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปคภค แหล่งงาน แหล่งน้ า และการใช้ที่ดิน 

ประเด็นย่อยที่ 4.2.3  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวคน้มอองการอยายตัวออง

เมืองในอนาคต 

ประเด็นย่อยที่ 4.2.4  ปรับคครงสร้างและแก้ไอกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด   

ซึ่งมีประเด็นด้านการปรับคครงสร้างและปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อ

ประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4.4 การเพ่ิมอีดความสามารถอองชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง  

และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ประเด็นย่อยที่ 4.4.1  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีอีดความสามารถ 

ในการจัดการวางแผนชีวิต สุอภาพ ครอบครัว การเงิน  และอาชีพ  

ซึ่งได้รวมถึงการเพ่ิมทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน 

ที่อยู่อาศัยด้วย 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนด

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ “อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล” (เป้าหมายที่ 2.1)  “ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ” (เป้าหมายที่ 2.2)  

“ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมดุล ภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ” (เป้าหมายที่ 2.3) “ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล” (เป้าหมายที่ 

2.4)  มีประเด็นการพัฒนาที่ เกี่ยวอ้องกับประเด็นด้านสภาพปัญหา สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย และ  

ความต้องการที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบคต 

ประเด็นย่อยที่ 4.4.1  จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสม

ทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

ประเด็นย่อยที่ 4.4.2  พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

ประเด็นย่อยที่ 4.4.5  พัฒนาเครืออ่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  

ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมอองทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

4.1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ [58] 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ มีประเด็นที่สามารถน ามาเป็น

กรอบทิศทางในการพัฒนาบทบาทอองกรุงเทพมหานครและการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 5 ประเด็น 

คือ  1) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  2) พลังทางสังคม  3) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  4) ความเสมอภาค

และหลักประกันทางสังคม  และ 5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.2561–2580) 

ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน คือ  1) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  และ 2) แผนย่อยการพัฒนา

พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

ส าหรับแผนย่อยที่มีความเชื่อมคยงกับประเด็นด้านสภาพปัญหา สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย และความต้องการ

ที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานครมี 1 แผนย่อย ได้แก่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก 

วันที่ 18 เมษายน 2562) 
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“1) แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในภูมิภาคให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง”  

คดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

“(1) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัด

ระเบียบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค

ดิจิทัลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0  โดยในช่วงปีที่ 1-5 

พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต”  

คดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

“(1.1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของ 

แต่ละเมือง ท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ

ในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง

ตามหลั กการจั ดท าแผนผั งภู มิ นิ เวศและแนวคิดการพัฒ นาเมื อ งสมั ย ใหม่  อาทิ  

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่  ซึ่งเน้น 

การเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา 

การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง 

แบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่งแวดล้อม 

(1.2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง 

รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และน าเทคโนโลยีมายกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง 

(1.4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

ศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์และการศึกษาซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและมุ่งเน้นให้มีระบบบริการ

ที่สามารถอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม 
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(1.5) จัดระบบและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ 

ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน

และอนาคต ส่งเสริมการสร้างอาคารที่ได้มาตรฐาน อาคารประหยัดพลังงาน และสามารถ

ป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

“(3) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมือง

อัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด

เพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการเมืองในมิติต่างๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม

ขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง”  

“(4) จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 

การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน 

เพ่ือใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และเป็น

ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่

จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและ

อนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์แหล่ง

โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่าง

ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”  

“(5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบด้าน 

การพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดท า

ข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบ

ใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น และ

สร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ” 
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แผนแม่บทอ้างต้นได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ ดังนี้ (ตารางที่ 21) 

ตารางท่ี 21  เป้าหมายและตัวชี้วัดอองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561- 
2565 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

เมืองในพื้นที่
เป้าหมายทีไ่ดร้ับ 

การพัฒนา  
เพื่อกระจาย 

ความเจรญิและ 
ลดความเหลื่อมล้ า 

ในทุกมิติ 

จ านวนเมืองศูนย์กลางทาง 
เศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนา 

ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัย และพื้นที่เฉพาะ 

6 เมือง (กรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล   

เชียงใหม่ ออนแก่น 
เมืองในพื้นที ่

ระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก 

สงอลา และภูเกต็) 

- - - 

จ านวนเมืองที่ไดร้ับการพัฒนา

เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

5 เมือง (กรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล 
เชียงใหม่ ออนแก่น 

สงอลา และภูเกต็) 

4 เมือง 4 เมือง 4 เมือง 

ที่มา:  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.2561–2580) ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม (พ.ศ.2561-2580) ประกอบด้วย

แผนย่อย 2 แผน คือ  1) แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม  และ 2) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

ซึ่งแผนย่อยที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

มีรายละเอียด ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก วันที่ 18 เมษายน 2562) 

“2) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการดึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่ง

เป็นกลุ่มประชากรที่มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับ

การส่งเสริมให้ได้น าศักยภาพที่มีในตัวเองในด้านต่างๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อม

ของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่มประชากรอายุ 25-59 ปีใน

ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่ที่ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุภายในช่วง 20 ปีข้างหน้า 

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 

สามารถพ่ึงตนเอง และเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมให้นานที่สุด”   
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คดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

“(1) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ  โดย

การสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็น

ผู้สูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้” 

“(2) เพิ่ มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ สู งอายุ  ส่ งเสริมการน าความรู้ 

ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

เพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการ

ด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม  

เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืนๆ” 

“(3) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอ่ืนๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วน

อ่ืนๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและ

ทัศนคติของสังคมและภาคส่วนอ่ืนๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงาน

ผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม 

จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้

สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนและ

นวัตกรรมรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ” 
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แผนแม่บทอ้างต้นได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ ดังนี้ (ตารางที่ 22) 

ตารางท่ี 22  เป้าหมายและตัวชี้วัดอองแผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกอองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นพลังทางสังคม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-
2565 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

ประชากรไทยมีการเตรียมการ

ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพเพิ่มอึ้น  

สัดส่วนประชากรอายุ 25–59 ปี

ที่มีการเตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุท้ังมิติทางเศรษฐกิจ 

สังคม สุอภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจ านวน
ประชากรอายุ 25-59 ปีท้ังหมด 

(เฉลี่ยร้อยละ)  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทีด่ีอึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

สดัส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา 
ความยากจนหลายมติิลดลง 

(เฉลี่ยร้อยละ)  

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 15 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 25 

ที่มา: แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15) ประเด็นพลังทางสังคม (พ.ศ.2561-2580) ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561 -2580) 

ประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ซึ่งแผนย่อยที่สามารถน ามาใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยออง

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร คือ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ และแผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 

ตอนที่ 51 ก วันที่ 18 เมษายน 2562) 

“1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนใน 

ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ”  

 



155 
 

คดยมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถน ามาเป็นกรอบได้ดังนี้ 

“(1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยโดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัย

ส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความ

ปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน” 

แผนแม่บทอ้างต้นได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ดังนี้ (ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23  เป้าหมายและตัวชี้วัดอองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-
2565 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

ครอบครัวไทยมีความเอ้มแอ็ง 
และมีจติส านึกความเป็นไทย 

ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากอึ้น  

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น  
 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 85  
 

ร้อยละ 90 
 

ที่มา:  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2561-2580) ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

“5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังใน

การขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต 

ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู

สุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ”  

คดยมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถน ามาเป็นกรอบได้ดังนี้ 

“(3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม

ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ 

และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม” 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (พ.ศ.

2561-2580)  ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน คือ  1) แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมอั้นพ้ืนฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุอภาพ  และ 2) แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม คดยทั้งสองแผนย่อยมีความเชื่อมคยงกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอต

กรุงเทพมหานครดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก วันที่ 18 เมษายน 2562) 
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“1) แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ  เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้ 

อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบ

คุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและ

เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม” 

คดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

“(1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการ 

แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัย 

ต้องเจอสภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็น

หลักประกันในการด าเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่างๆ 

ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม  

การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึง

การจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง

บริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้น

จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่างๆ เพ่ือปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่างๆ 

ในประเทศไทย” 

“2) แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  เน้นการ

พัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง 

และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐใน

การแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม”  

คดยมีแนวทางการพัฒนาที่ ใช้ เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชาชนใน

กรุงเทพมหานครดังนี้  

“(2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของ

รัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย” 
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แผนแม่บทอ้างต้นได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ดังนี้ (ตารางท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 เป้าหมายและตัวชี้วัดอองแผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมอั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุอภาพอองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-

2565 

ปี 2566-

2570 

ปี 2571-

2575 

ปี 2576-

2580 

คนไทยทุกคน คดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยคอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและ 

มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มอึ้น 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยคอกาส
และกลุม่เปราะบางท่ีได้รับ 
ความคุ้มครองตามมาตรการ

คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 
กรณี ได้แก่  

(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ  

(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือ
บุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน  

(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ  
(9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 90  
 

ร้อยละ 100  
 

ร้อยละ 100  
 

มีระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเปา้หมาย 

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลมุมากยิ่งอึ้น 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย 
มิติอองกลุ่มเปา้หมายทีต่้องการ

ความช่วยเหลือ 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ที่มา:  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (พ.ศ.2561-2580) ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ.2561 -2580) 

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย แผนย่อยที่มีความเชื่อมคยงกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากรเอตกรุงเทพมหานคร 

คือ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที ่

51 ก วันที่ 18 เมษายน 2562) 

“2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของ

ประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่  

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการ

และสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ 

ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูง
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และเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจน

เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ยุคดิจิทัล”  

คดยมีแนวทางที่เกี่ยวอ้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

“(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ 

รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมี

ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายอ านาจการเข้าถึงบริการสาธารณะและ

กระบวนการยุติธรรม” 

“(3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา  

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย 

ตอบสนองความต้องการ และให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยมี

ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาล ดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไก 

การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่” 

แผนแม่บทอ้างต้นได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ดังนี้ (ตารางท่ี 25) 

ตารางท่ี 25  เป้าหมายและตัวชี้วัดอองแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมอองแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-

2565 

ปี 2566-

2570 

ปี 2571-

2575 

ปี 2576-

2580 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ และ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ได้รับการยกระดับเพิ่มอึ้น  
จากผลการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* 

(ร้อยละอองผลสมัฤทธ์ิ 
ในการยกระดับคณุภาพ 

ทางสังคมจากผลการวิจยัฯ) 

-* -* -* -* 

หมายเหตุ: *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ที่มา:  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ.2561–2580) ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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4.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ  คดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนกรอบแนวคิดอองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  การปรับคครงสร้างประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย 4.0  และประเด็นการปฏิรูปประเทศ  คดยมีวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ 

“ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้

ทั้ งหมด 10 ยุทธศาสตร์ [59]  ได้แก่   1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเอ้มแอ็ง

ทางเศรษฐกิจและแอ่งอันได้อย่างยั่งยืน  4) ยุทธศาสตร์การเติบคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคลจิสติกส์   8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคคนคลยี วิจัย และนวัตกรรม  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  และ 10) ยุทธศาสตร์

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวอ้องคดยตรงกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีการก าหนดแนวทาง 

การพัฒนา (แนวทางการพัฒนาหลักที่ 3.6) คือ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

สังคมสูงวัย คดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบอนส่งสาธารณะ อาคาร สถานที่ 

พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม (แนวทางย่อยที่ 3.6.4) 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทาง 

การพัฒนาหลักที่ 3.1 เพ่ิมคอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเอ้าถึง

บริการที่มีคุณภาพอองรัฐ มีอาชีพ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงอึ้น ได้รับการอยายการคุ้มครองทางสังคม 

(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และได้รับการพัฒนา

ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้คดยก าหนดเพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ที่ยากจนให้เพียงพอที่จะด ารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
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กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็น

ส าหรับผู้สูงอาย ุ(แนวทางย่อยที่ 3.1.5) 

แนวทางการพัฒนาหลักที่ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุอ และ

สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย 

กฎระเบียบให้เกิดการแอ่งอันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีคอกาสเอ้าถึงบริการอองรัฐและทรัพยากร

อย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอึ้น คดยเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประคยชน์อองการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประคยชน์จากระบบ

ประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที ่(แนวทางย่อยที่ 3.2.3) 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์นี้จะ

เน้นในเรื่องอองการสร้างความมั่นคงอองฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

สนับสนุนการเติบคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอองประชาชน เร่งแก้ไอปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม

เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริคภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่คปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม  

การผลิตและการบริคภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากอึ้น ซึ่งมีเป้าหมายตัวชี้วัดที่ส าคัญที่เกี่ยวอ้อง

กับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร คือ  เป้าหมายที่  1 รักษาและฟ้ืนฟู 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจและป่าชายเลน ลดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้คดยให้สิทธิร่วม 

ตัวชี้วัด 1.3 แผนที่แนวเอตที่ดินอองรัฐ (คครงการ One Map) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ านวนพ้ืนที่ 

จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ แนวทางการพัฒนาหลักที่ 3.3 แก้ไอ

ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ อยะ น้ าเสีย  และอองเสียอันตราย 

ที่เกิดจากการผลิตและบริคภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเอียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีให้กับประชาชน คดยมีแนวทางย่อยที่ส าคัญ คือ 3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาคครงสร้างพ้ืนฐานเมือง

เพ่ือรองรับการเติบคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท าผังเมืองที่ค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร 

เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคาร และมีการใช้วัสดุ

ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการก าหนดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับ

อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคครงสร้างพ้ืนฐานอนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความ

ต้านทานภัยพิบัติ ตลอดจนอยายผลการพัฒนาเมืองสีเอียวในมิติต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะน าร่อง 

อาทิ เมืองน่าอยู่ เมืองคาร์บอนต่ า เมืองอัจฉริยะ เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสี เอียว หรือเมือง
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ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบเมืองสีเอียวที่กล่าวถึงนี้จะช่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอองเมือง

ให้พัฒนาสู่มาตรฐานอองเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

คดยก าหนดไว้ในแนวทางการพัฒนาหลักที่ 3.2 การพัฒนาเมือง แนวทางย่อยที่ 3.2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม 

เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อ 

การอยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปคภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการอองประชาชนและกิจกรรม เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน

รวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเอียว และการดูแล 

ความปลอดภัยอองประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม และการจราจร 

ยิ่งไปกว่านั้นแนวทางการพัฒนาหลักที่ 3.2 ได้เน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครคดยตรง คือ ส่งเสริม

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา  

การบริการด้านการแพทย์และสุอภาพระดับนานาชาติที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก เทคคนคลยีใน 

การสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง คดยปรับปรุงและจัดให้มีศูนย์การอนส่งในเอตเมือง อาทิ  บางซื่อ  

จัดระเบียบการใช้ประคยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการทางสังคม และที่อยู่

อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรเมืองท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งแก้ไอปัญหาจราจร อยะ น้ าเสีย น้ าท่วม 

และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพอองเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเอียวและสวนสาธารณะ 

นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้าง

ความเอ้มแอ็งอองฐานการผลิตและบริการเดิม และอยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ

ประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบคตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออกให้รองรับการอยายตัวอองภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่

เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบคตและแอ่งอันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการอับเคลื่อน

การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญที่เกี่ยวอ้องกับ

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร คือ เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลาง

ของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  ตัวชี้วัด คือ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ 

การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

คดยแนวทางการพัฒนาหลักท่ี 3.2 การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยอองประชากร

ในเอตกรุงเทพมหานครนั้น มีแนวทางย่อยดังนี้  

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางอองจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม คดยมีความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และ

เน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมืองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุก
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ภาคส่วนในสังคม  ซึ่งมีประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่  1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางอองจังหวัดให้เป็น

เมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งานอองคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอ้ือต่อการอยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปคภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการออง

ประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยอองผู้มีรายได้น้อย 

ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเอียว และการดูแลความปลอดภัยอองประชาชนทั้งจากอุบัติภัย 

อาชญากรรม และการจราจร  3) พัฒนาระบบอนส่งสาธารณะในเอตเมือง เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรและ

ให้ ป ระชาชน เอ้ าถึ งบ ริ การระบ บอนส่ งส าธารณ ะซึ่ งมี ต้ นทุ น ต่ าและ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม  

คดยให้ความส าคัญต่อระบบรถประจ าทาง ระบบทางจักรยาน ทางเท้า และการพัฒนาสถานีอนส่งสาธารณะใน

เอตเมือง ภายใต้หลักการส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอองคนทุกช่วงวัยและผู้ พิกา ร  

รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมคยงระหว่างเมืองและชนบท  และ 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

คดยรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเอตเมืองให้มีอนาดที่เหมาะสม เสริมสร้างอีดความสามารถอององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาเมือง การจัดท าผังเมือง และการบังคับใช้ อีกทั้ง

เพ่ิมบทบาทอองหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งด้านเทคนิคและการจัดสรรงบประมาณ 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(Public Private Partnership: PPP) และน าอ้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง (แนวทางย่อย 3.2.1) 

- พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่  1) ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจ

ระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุอภาพระดับนานาชาติ  

ที่พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก เทคคนคลยีในการสื่อสาร และระบบคมนาคมมาตรฐานสูง คดยปรับปรุงและ

จัดให้มีศูนย์การอนส่งในเอตเมือง อาทิ  บางซื่อ จัดระเบียบการใช้ประคยชน์ที่ดิน จัดเตรียมระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการทางสังคมและที่อยู่อาศัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแก้ไอปัญหาจราจร อยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจน

การจัดทัศนียภาพอองเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเอียวและสวนสาธารณะ (แนวทางย่อย 3.2.2) 

  

 4.1.5 แผนปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ

อย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและอั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  

ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมอองประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวอ้อง อั้นตอนการด าเนินการ

การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
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บังคับใช้ได้ต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและอั้นตอนการด าเนินการปฏิรู ปประเทศ 

พ.ศ.2560  ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก วันที่ 6 เมษายน 2561 ได้ก าหนดแผนการปฏิรูป

ประเทศไว้ 12 ด้าน [60]  ส าหรับแผนปฏิรูปประเทศที่สามารถน าไปใช้จัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยออง

ประชากรในเอตกรุงเทพมหานครมีด้วยกัน 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นให้มีการปฏิรูปการด าเนินการใน

หลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดความสมดุลในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการรักษา 

ฟ้ืนฟู และใช้ประคยชน์ได้อย่างสมดุล ช่วยแก้ไอปัญหาที่เรื้อรัง มีการแบ่งปันผลประคยชน์อย่างเป็นธรรม 

น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คดยความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ที่อยู่อาศัยฯ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายรายเรื่อง 6 ประเด็นหลัก แต่ประเด็นที่สอดคล้องมี 2 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรดิน  ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “ประเทศไทยมีแผนการใช้ที่ดินอองชาติ 

ทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพอองพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอองประเทศ”  

ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปย่อย 2 เรื่อง ได้แก่  1) จัดท าแผนการใช้ที่ดินอองชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับศักยภาพอองพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอองประเทศ  และ 2) ส่งเสริมการใช้

ประคยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 6 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 

“1) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม  2) ลดและ

ป้องกันความอัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา กับผลกระทบต่อประชาชน 

ชุมชน และการคุ้มครองสิทธิ  3) สร้างความเป็นธรรมในการเอ้าถึงและใช้ประคยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอองทุกภาคส่วน”  ประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปที่ 4: ปฏิรูปการผังเมือง ซึ่งมีประเด็นปฏิรูปย่อย 

3 เรื่อง ได้แก่ 1) วางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น  และชุมชนเป็นกลไก

อับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  2) การวางผังเมืองระดับชุมชนและผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และ 3) การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็น

พื้นที่สีเขียวและพ้ืนที่รองรับน้ าด้วยระบบการคอนสิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ (Transfer of Development Rights:  

TDR) 

 2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  มีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอับเคลื่อนการพัฒนา

สังคม คดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และสังคม ผ่านการสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม คดยประชาชนทุกคนจะได้รับคอกาสที่เป็นธรรมตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

และได้รับผลจากการปฏิรูปสังคมอย่างทั่วถึง คดยจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้าง 

ความเอ้มแอ็งอองชุมชนและพลังทางสังคมในการพัฒนาชุมชนบนฐานอองศักยภาพชุมชนและภาคีเครืออ่าย  

ทุกภาคส่วน อันจะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคุณภาพในที่สุด ประเด็นหลักที่ต้องเร่ง
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ด าเนินการปฏิรูปมี 5 ประเด็น ได้แก่  1) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม  2) การช่วยเหลือและ

เพ่ิมอีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  3) การจัดการอ้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม  4) การพัฒนา

ระบบสร้างเสริมชุมชนเอ้มแอ็ง  และ 5) การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม

ทางสังคม ซึ่งประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวอ้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในเอตกรุงเทพมหานครมี 3 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม  มุ่งเน้นให้สร้าง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานอองรัฐ และการยกระดับรายได้อองประชาชน คดยมีเป้าหมายให้

ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบันทางสังคมสามารถแบ่งเบา

ภาระการลงทุนทางสังคมอองรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่สังคมคุณภาพ (Social Quality) คดยมีเป้าหมายที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม  และ 3) ปรับปรุงสิทธิประคยชน์สวัสดิการ

สังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การช่วยเหลือและเพ่ิมอีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  มุ่งเน้น

การด าเนินการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพ่ือปลดล็อค” อุปสรรคต่างๆ ที่ท าให้ 

คนบางกลุ่มในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุอ การเมือง กฎหมาย 

และวัฒนธรรม จนกลายเป็นผู้เสียเปรียบ ตลอดจนสร้างคอกาสให้ทุกคนสามารถเอ้าถึงบริการต่างๆ ได้ทุกมิติ

อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน (Access to all Opportunity) สอดคล้องกับแนวคิดสังคมคุณภาพในมิติ

ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ที่มุ่งช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบในสังคมสามารถเอ้าถึงสวัสดิการ

ตามสิทธิอั้นพ้ืนฐานได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเสมอภาค คดยกลุ่มผู้ เสียเปรียบในสังคมครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายส าคัญ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พ่ึง บุคคลไร้สถานะทาง

ทะเบียนราษฎร ผู้พ้นคทษ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และผู้บริคภค  คดยมีเป้าหมายเพ่ือ “ปลดล็อคอ้อจ ากัดต่างๆ 

อันเป็นอุปสรรคอองกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคอกาสอย่างเสมอภาค 

ในการเอ้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะอองรัฐ และคอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้

ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้” คดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญที่เก่ียวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ  

3) ระดับความส าเร็จอองหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ในการจัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

อย่างท่ัวถึง 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเอ้มแอ็ง  มุ่งเน้นชุมชนซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญที่จะ

น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์อองการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองที่

เอ้มแอ็ง ระดับศีลธรรมในสังคม รวมถึงระบบสวัสดิการส าหรับคนทุกกลุ่ม คดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีเรื่อง
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ส าคัญที่ต้องด าเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก และการปฏิรูปเชิงพ้ืนที่  คดยการปฏิรูป

เชิงระบบและกลไกนั้นแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) สิทธิและบทบาทอองชุมชน  2) ทรัพยากรและ  

ทุนชุมชน  3) สวัสดิการชุมชน  และ 4) เศรษฐกิจชุมชน และการปฏิรูปเชิงพ้ืนที่ประกอบด้วยการท างานแบบ

รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประคยชน์เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่คดยคนในชุมชนร่วมกับ

เครืออ่ายต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างชุมชนเอ้มแอ็งทั่วทั้งประเทศ 

3) การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  กรอบการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คือ การปฏิรูปประเทศ

อย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้เกิดการสร้างการเติบคตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  เกิดการกระจาย

คอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก และเร่งความเร็วในการยกระดับการเติบคตทางเศรษฐกิจออง

ประเทศไทยอย่างจริงจังผ่านการปฏิรูป 3 ด้านหลัก ได้แก่  1) การเพ่ิมความสามารถในการแอ่งอันออง

ประเทศ  2) ความเท่าเทียมและการเติบคตอย่างมีส่วนร่วม  และ 3) การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ  ส าหรับ

ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวอ้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในเอตกรุงเทพมหานคร มีเพียงประเด็นด้านที่ 2:  

การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบคตอย่างมีส่วนร่วม  หัวอ้อย่อย 2.3: การสร้างสมดุลระดับประเทศ  

คดยเป็นการปฏิรูปที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนคดยการจัดตั้ง

และด าเนินการธนาคารที่ดินและโครงการที่อยู่อาศัยเพื่ อผู้ มีรายได้น้อย รวมทั้งพัฒนากลไกการให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ าในรูปแบบต่างๆ  อาทิ แพลตฟอร์มการระดมทุน

บริษัทเอกชนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจชุมชนในระดับประเทศ  ซึ่งประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่

อาศัยมีเพียง 1 ประเด็น คือ 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน  มุ่งเน้นให้มีการสร้างความมั่นคง

ด้านที่ดินให้ประชาชน คดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดิน  ผ่านกลไก

ธนาคารที่ดิน ซึ่งท างานร่วมกับคครงอ่ายสถาบันการเงิน ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งการอยาย

คครงการบ้านและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ คดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่  1) ประชาชน 

มีความ ม่ันคงด้านที่ ดินท ากินและที่ อยู่ อาศัย โดยเฉพาะกลุ่ม เป้ าหมายหลัก  ได้แก่  เกษตรกร 

และผู้มีรายได้น้อย  2) ธนาคารที่ดินเริ่มจัดตั้งและด าเนินการเต็มรูปแบบภายในไตรมาสที ่2 อองปี พ.ศ.2561  

และ 3) อยายคครงการที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  คดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวอ้องกับแผนพัฒนาที่อยู่

อาศัยอองประชากรในเอตกรุงเทพมหานคร 2 ตัว ได้แก่  2) จ านวนโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและ

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์  และ 3) จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในด้านความม่ันคงทางที่ดิน 
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4.1.6 แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)13 

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนเอ้าถึงสิทธิ์ใน

ที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ จึงก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนมีที่อยู่

อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)”  แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยนี้ 

ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาวและเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอองประชาชน 

ทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกมิติ  คดยแผนแม่บทดังกล่าวได้ยึดคยงกับปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ให้

การรับรอง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้ง

ถิ่นฐานอองมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน (Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New 

Urban Agenda) ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับ

ทุกคน คดยเน้นการแบ่งตามระดับรายได้และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Lifecycle)  รวมทั้ง

กรอบแนวคิดเมืองสุขภาวะ (Healthy City) และเมืองน่าอยู่ของผู้สูงอายุ (Age-friendly City) ออง

องค์การอนามัยคลก (WHO) 

แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นิยามค าว่า ที่อยู่อาศัย (Housing) 

ว่าหมายถึง สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในลักษณะการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

อาศัยหรือมีสิทธิครอบครองในที่อยู่อาศัย  และก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญไว้ 5 ประการ คือ 

เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน  เพ่ิมปริมาณที่อยู่อาศัยที่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ให้เพียงพอ เพ่ือให้ทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน

อองมนุษย์ ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินและระบบสินเชื่อ  เพ่ิมคอกาสให้ผู้มี

รายได้น้อยเอ้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยอย่างเสมอภาค สามารถมีท่ีอยู่อาศัย ทั้งคดยระบบเช่า เช่าซื้อ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย  ส่งเสริมการบริหาร

จัดการการอยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ คดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ที่ 4 ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการชุมชน การสร้างพลัง

ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาและแรงงานในชุมชนในการสร้างที่อยู่อาศัย  

เป้าประสงค์ที่ 5 การจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมือง 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                           
13 ตามมตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2560 ให้ปรับช่ือยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) เป็น แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

1) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  2) การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือ 

ที่อยู่อาศัย  3) การยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย  4) การส่งเสริมให้ชุมชนเอ้มแอ็ง

ได้อย่างยั่งยืน  และ 5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย คดยเน้นให้มีการก าหนด 

ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทุกฉบับ จัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น จัดให้มีที่อยู่อาศัย 

ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมทุกช่วงวัย และสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้  รวมถึงการจัดบริการ

สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย  ให้ความส าคัญกับการผลักดันกฎหมายเพ่ือให้

ประชาชนสามารถเอ้าถึงที่ดินส าหรับการอยู่อาศัย  การปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอึ้น สร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับผู้มีรายได้ที่หลากหลาย รวมถึงกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง  เสริมสร้างคอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเอ้าถึงสินเชื่ออย่าง 

เสมอภาคและทั่วถึง  น าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประคยชน์อองหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาเป็นคครงการ 

ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ 

ให้ความส าคัญกับการบูรณาการฐานอ้อมูลระดับประเทศด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์อ้อมูลที่อยู่

อาศัยแห่งชาติ”  สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการอ้อมูลสารสนเทศ/องค์ความรู้ด้าน 

ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ  เชื่อมคยงเครืออ่ายอ้อมูลสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

สร้างและพัฒนาช่องทางการเอ้าถึงความต้องการที่อยู่อาศัย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

เป้าประสงค์ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินและระบบสินเชื่อ 

 กลยุทธ์ เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงิน  เน้นการจัดตั้ง “กองทุนที่อยู่อาศัย

แห่งชาติ”  จัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย” เพ่ือสร้างคอกาสการเอ้าถึง

สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยอองกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเอ้าถึงสินเชื่ออองสถาบันการเงินได้  

ในทุกระดับ  ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินลงทุนอองกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
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อ้าราชการ กองทุนสวัสดิการ กองทุนประกันสังคม ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพ่ือซื้อ ก่อสร้าง หรือ

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยอองตนเอง  พัฒนากลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อ 

ที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  พัฒนาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่หลากหลายและครอบคลุม

ในทุกความต้องการ  ส่งเสริมการ “ออมเงินระยะยาว” เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต  

ตลอดจนเสริมสร้างคอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยให้เอ้าถึงสินเชื่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย 

เป้าประสงค์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ที่อยู่อาศัย  ก าหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพด้านที่อยู่อาศัย  เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองออง

ท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกมิติคดยกระบวนการมีส่วนร่วมอองประชาสังคมในพ้ืนที่ (Civil 

Society)  ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมอย่างมีดุลยภาพ 

ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมาตรการจูงใจอองภาคเอกชนในการสร้างที่อยู่อาศัยให้

สอดคล้องกับความต้องการอองประชาชนตามแนวทางประชารัฐเพ่ือสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนากลไกการบูรณาการ การอับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการนคยบาย 

ที่อยู่อาศัยแห่งชาติและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวอ้อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service)  ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาออง

เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (NUA) 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย  คดยการปรับเปลี่ยน

บทบาทการด าเนินงานอองภาครัฐจากการเป็นผู้พัฒนา/ผู้จัดหาที่อยู่อาศัย มาเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามความต้องการ

อองกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้มีการตั้งองค์กรระดับกระทรวงเพ่ือดูแลรับผิดชอบด้าน 

ที่อยู่อาศัยอองประเทศเป็นการเฉพาะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้ง “กลุ่มสวัสดิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ในชุมชน” เพ่ือการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นที่อยู่ ฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเสื่อมคทรม 

ให้กลับมาเป็นชุมชนน่าอยู่อาศัย ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัย

อย่างเอ้มแอ็ง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ การจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมืองที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง คดยเน้นก าหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

และบูรณาการคครงการพัฒนาระบบสาธารณูปคภคและสาธารณูปการ คครงอ่ายคมนาคม

อนส่ง และคครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเมือง เอ้ือต่อการตั้งถิ่นฐานและ 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ  คดยส่งเสริม

กระบวนการการมีส่วนร่วมอองทุกภาคส่วนในการดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปคภค 

สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อม  สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และ

ยกระดับการอยู่อาศัยในพ้ืนที่บุกรุกหรือชุมชนแออัด ตลอดจนยกระดับที่อยู่อาศัยในผู้อยู่อาศัย

รายได้น้อย 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

คดยเน้นให้มีการด าเนินการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน และส่งเสริม 

การใช้พลังงานทดแทนทั้งภาคการผลิต การส่งจ่าย และการใช้พลังงานในระบบที่อยู่อาศัย 
 

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงอองมนุษย์ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการน าแผนแม่บทดังกล่าวไปด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

ที่เกี่ยวอ้องให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  คดยให้ยึดหลักบูรณาการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและให้

ความส าคัญกับการด าเนินคครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับนคยบายอองรัฐบาลในการแก้ไอปัญหาความเดือดร้อน

ด้านที่อยู่อาศัยอองประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นล าดับแรก ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามอ้ันตอน

อองกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวอ้อง รวมทั้งเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่

ก าหนดอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้รับประคยชน์อย่างแท้จริงและทั่วถึง คดยอาจ

พิจารณาให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้มีการ

พิจารณาจัดท าแผนการหารายได้จากอาคารเช่าที่ยังว่างอยู่ด้วย 
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จากการทบทวนสาระส าคัญอองแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยอ้างต้นจะเห็นได้ว่าแผนดังกล่าวเป็น

กรอบทิศทางที่ส าคัญอองการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากแผนดังกล่าวได้ให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอองท้องถิ่นและจังหวัด และการให้ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้

สอดคล้องเชื่อมคยงกัน  ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย คดยเน้นให้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่

อาศัยในระดับจังหวัดและท้องถิ่น และยังก าหนดให้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการให้จังหวัดและ

ท้องถิ่นมีการจัดท าแผนภายในปี พ.ศ.2564 

 

4.1.7 แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2545-2565)   

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2565) เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ที่ด าเนินการต่อ

จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับที่  1 (พ.ศ.2525-2544) จัดเป็นแผนแม่บทที่ต้องการบูรณาการทิศทาง 

การด าเนินงานรองรับสังคมสูงวัยอองประเทศ  วิสัยทัศน์อองแผนฉบับนี้ คือ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม”  

และมียุทธศาสตร์การอับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ 5 ยุทธศาสตร์ คือ  1) การเตรียมความพร้อมออง

ประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  3) ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุ  4) การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนา

บุคลากรด้านผู้สูงอายุ  และ 5) การประมวล การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  คดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้สูงอายุ มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ประกอบไปด้วย

มาตรการย่อย 3 มาตรการ คือ  1) สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุง 

ที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ  2) ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสร้าง/

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปคภคส าหรับผู้สูงอายุ   และ 3) มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่

ภาคเอกชนที่จัดบริการด้านที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ 

 
4.1.8 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว 20 ปี  คดยได้

ก าหนดภาพอนาคตหรือวิสัยทัศน์ไว้ให้ก้าวสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว 

กรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญไว้ 6 ประการ คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเอียว สะดวกสบาย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน  ยุทธศาสตร์ที่ 4  

มหานครกะทัดรัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครประชาธิปไตย  และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและ

การเรียนรู้   
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 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้น  มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายภายในปี 

พ.ศ.2575  กรุงเทพมหานครภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวได้ก าหนดให้คครงการพัฒนาและปรับ

รูปแบบการด าเนินชีวิตอองประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคูคลอง แม่น้ า ในเชิงการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับน้ าได้

อย่างมีความสุอ ให้เป็นคครงการที่ส าคัญคครงการหนึ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ

สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยคอกาส ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี พ.ศ.2575 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยคอกาส จะต้องได้รับสวัสดิการสังคม สาธารณูปคภค สิ่งอ านวยความสะดวก 

อั้นพ้ืนฐาน และสามารถอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านสวัสดิการสังคมที่มี

ความเกี่ยวอ้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอองผู้สูงอายุด้านการอยู่อาศัย  คดยวัดจากสัดส่วนอองผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ และผู้ด้อยคอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอึ้น (เป้าหมาย คือ 

ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ.2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบคตอย่าง 

มีระเบียบ มีการใช้ประคยชน์ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวอ้องกับคุณภาพชีวิต

อองประชาชนด้านการอยู่อาศัย คือ ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับแหล่งสาธารณูปการหลักต่างๆ ออง

เมืองสามารถเอ้าถึงได้ภายในระยะทาง 5 กิคลเมตร  ทั้งยังมีการก าหนดคครงการที่ส าคัญ เช่น คครงการ

ประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 และคครงการวางและ

จัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งท่ี 5)   

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวอ้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.2 

เมืองกรุงเทพมหานครมีศูนย์ชุมชนย่อย (Sub Center) เป็นระบบตามล าดับความส าคัญและศักยภาพพ้ืนที่  

เป็นคครงอ่ายเชื่อมคยงกันอย่างมีระบบ  ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี พ.ศ.2575 ประชาชนที่อาศัยใน

กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางจากที่พักอาศัยถึงที่ท างานในระยะทางไม่เกิน 5 กิคลเมตรและใช้เวลาไม่เกิน 

30 นาที และเมืองกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีเมืองเครืออ่ายที่มีองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การศึกษาครบครันไม่น้อยกว่า 20 เมือง และสามารถรองรับประชากรได้ 15 ล้านคน 

 

4.1.9 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่  2 จัดท าอึ้นเพ่ือให้หน่วยงานออง

กรุงเทพมหานครมีกรอบทิศทางการท างานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2557-2560)  แผนฯ ระยะที่ 2 นี้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุอ”  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัย
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สูงอายุที่มีคุณภาพ  2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  3) ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ  4) การบริหารจัดการ

แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ  และ 5) การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบอ้อมูล เทคคนคลยี

และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล  คดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  มาตรการที่ 6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย

และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว  และก าหนดดัชนีไว้ 3 ดัชนี คือ  ดัชนี 2.7 ให้มีกิจกรรม

ส่งเสริมการจัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุสามารถเอ้าไปร่วมใช้หรือท ากิจกรรมได้ในอาคารหรือพ้ืนที่

สาธารณะ (มีครบทุกเอตภายในปี พ.ศ.2564)  ดัชนี 2.8 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ  

การสร้าง หรือการปรับปรุงสภาพบ้านตามที่มีผู้ออค าแนะน า เพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกและปลอดภัย

ในยามสูงอายุ  (มีทุกเอตภายในปี พ.ศ.2564)  และดัชนี  2.9 ร้อยละอองสถานที่สาธารณะที่มีสิ่ งอ านวย 

ความสะดวกและทางอ้ามที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 อองสถานที่แต่ละประเภท ภายใน

ปี พ.ศ.2564) 

 

4.1.10 กฎบัตรแห่งชาติด้านการพัฒนาเมือง 

กฎบัตรแห่งชาติเป็นการน าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอองส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาปรับใช้เป็นกฎบัตรแห่งชาติ คดยแปลงงานวิจัยเพ่ือ  

การพัฒนาที่ด าเนินการคดยสมาคมการผังเมืองไทย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมร่วมกับท้องถิ่น  กฎบัตรแห่งชาติเป็นกลไกส าคัญในการออกแบบยุทธศาสตร์ผ่านกระบวนการ

อ้อตกลงความร่วมมือทางสังคมอองทุกภาคส่วนในชุมชน  การน ากฎบัตรมาใช้พัฒนาเมืองนี้เป็นเสมือน  

เวทีกลางในการพัฒนาเมืองแบบใหม่ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญ คือ การพัฒนาเมืองเป็นไปตามเกณฑ์การเติบคต

อองเมืองอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) และเกณฑ์ความเป็นผู้น าในการออกแบบพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์การออกแบบเมือง (Form-based Codes)  การน ากฎบัตรมาใช้ในการพัฒนาเมือง 

จึงช่วยลดการอยายตัวอองเมืองอย่างไร้ทิศทาง  ท าให้สามารถยกระดับสมรรถนะอองเมืองในการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ เพ่ิมความสามารถในการแอ่งอันทั้งในระดับมหภาคและระดับท้องถิ่น  สร้างการมีส่วนร่วมคิดร่วมกัน

รับผิดชอบจากทุกภาคส่วน  ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาเมือง

อย่างยั่งยืน 

 ส าหรับการน ากฎบัตรมาใช้ในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญกับการแก้ไอปัญหาความเหลื่อมล้ าใน

เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นคดยใช้กลไกอองท้องถิ่นเป็นหลัก และให้ทุกภาคีเครืออ่ายในท้องถิ่นร่วมกันก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาหรือภาพที่ปรารถนาอองเมืองในอนาคต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ  

การบริหารจัดการในรูปอองอ้อตกลง มีการลงนามในอ้อตกลงดังกล่าวคดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวอ้อง  และร่วมกัน

อับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตร คดยให้บริษัทพัฒนาเมืองซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมออง

ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  คดยบริษัทพัฒนาเมืองจะเป็นกลไก
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อับเคลื่อนประสานการลงทุนทางเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วม ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ 

การสนับสนุนการลงทุนคครงสร้างพ้ืนฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการให้ เกิด  

ความคล่องตัวในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง  รวมทั้งมีการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่และนักลงทุน  ซึ่ง

ปัจจุบันมีการใช้กฎบัตรใน 6 เมือง ได้แก่ นครสวรรค์ อุดรธานี ระยอง สระบุรี เชียงใหม่ และป่าตอง (ภูเก็ต) 

 กฎบัตรแห่งชาติด้านการพัฒนาเมืองมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ  1) ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2) พัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง  3) สร้างความมั่นคงทางอาหาร  4) สร้างสุอภาวะ  และ 5) สร้างความยั่งยืน

อองสภาพแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 กฎบัตรแห่งชาติด้านการพัฒนาเมืองได้ก าหนดเป้าหมายย่อยไว้ 15 สาอา ได้แก่  1) เศรษฐกิจสีเอียว  

2) คมนาคมสีเอียว  3) อุตสาหกรรมสีเอียว  4) เกษตรอาหารปลอดภัย  5) ภูมิอากาศน่าอยู่/พลังงานสีเอียว  

6) อาคาร/คครงสร้างสีเอียว  7) ที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนทุกระดับรายได้   8) สวนสาธารณะ/พ้ืนที่

สาธารณะ พ้ืนที่สีเอียว  9) การปรับปรุงฟื้นฟูเมือง  10) สุอภาพ/สุอภาวะเมือง  11) ความเป็นธรรมทาง

การศึกษา  12) อากาศสะอาด  13) น้ าสะอาด  14) การบริหารจัดการเมือง  และ 15) นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กับคครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ส าหรับเป้าหมายการพัฒนารายสาอาด้านที่อยู่อาศัยตามกฎบัตรด้านการพัฒนาเมืองนั้นได้ก าหนด

เป้าหมายคดยเทียบเคียงกับเป้าหมายอองกฎบัตรเมือง Vancouver  เมือง New York  และแผนอองสิงคคปร์

และน าแนวทางการด าเนินการอองเมืองเหล่านั้นมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดอองกฎบัตรด้านการพัฒนาเมืองใน

ประเทศไทย ได้แก่ การเพิ่มจ านวนที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนทุกระดับรายได้  การมีกองทุนที่อยู่อาศัย

ส าหรับประชาชนทุกระดับรายได้ และการออกแบบท่ีอยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 

 ในส่วนอองกรุงเทพมหานครนั้นก าลังอยู่ ในระหว่างการด าเนินการยกร่างกฎบัตรกรุงเทพมหานคร 

ร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด วิสาหกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร บริษัทกรุงเทพพัฒนาเมือง จ ากัด  

และภาคีเครืออ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย กฎบัตรย่อย 5 กฎบัตรแบ่งตามพ้ืนที่ ได้แก่ กฎบัตร

รัตนคกสินทร์ กฎบัตรอคศก-พระรามเก้า กฎบัตรบางหว้า กฎบัตรเตาปูน-บางคพ และกฎบัตรบางอุนเทียน 
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4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครต่อการมีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่

อาศัย (SWOT Analysis) 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมอองกรุงเทพมหานครต่อการมีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่

อาศัยพบว่ากรุงเทพมหานครมีจุดแอ็งและปัจจัยเอ้ือต่อการเอ้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจน

ก าหนดนคยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีอองตน คดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 เป็นเมืองหลวงอองประเทศท่ีเป็นมหานครที่มีลกัษณะเปน็
ทั้งมหานครอนาดใหญ่และเป็นเอกนคร (Primate City) 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอองประเทศในทุกมิติ 

 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเอื้อต่อ
การดูแลคุณภาพชีวิตอองประชากรในพื้นที่ในทุกมิติ 
รวมถึงมิติด้านการอยู่อาศัย 

 กรุงเทพมหานครในฐานะท้องถิ่นน่าจะเอ้าใจสถานการณ์ 
ปัญหา และมีคอกาสเอ้าถึงประชาชนและชุมชนในเรื่อง 
ที่อยู่อาศัยได้มากกว่าหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ระดับประเทศ 

 มีแหล่งงบประมาณอองตัวเอง  

 มีคครงสร้างการบริหารจัดการทั้งเชิงหน้าที่และเชิงพื้นที่
สามารถท างานด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ครบทุกมิติ ทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม อาจ
เพิ่มคอกาสให้การบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยสามารถ
บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวได้ 

 
 

 

 การก าหนดนคยบายและทิศทางการด าเนินงานออง
กรุงเทพมหานครอึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง นคยบาย
และการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงผันแปร
ตามความสนใจหรือการจัดล าดับความส าคัญออง
ผู้บริหาร 

 การบริหารงานภายในกรุงเทพมหานครยังค่อนอ้างอาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับส านักกับระดับ
เอต “กระบวนการกับนคยบายยั งมี ช่องว่าง การ
ประสานงานเชิงพื้นที่ค่อนอ้างยากและต้องประสานงาน
กันหลายรอบ” 

 กฎหมายและระเบียบอ้อบังคับอองระดับส านักและ
ระดับเอตไม่เอื้อต่อการท างานในด้านการพัฒนาที่อยู่
อาศัยอย่างมีบูรณาการ ในหลายกรณีระเบียบอัดแย้ง
กันเอง  

 การพัฒนาที่อยู่อาศัยต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
กรุงเทพมหานครมีงบประมาณค่อนอ้างจ ากัด ทั้งยังมี
ระ เบี ย บ ก าร ใช้ งบ ป ระม าณ ค่ อ น อ้ า ง เค ร่ งค รั ด  
การเบิกจ่ายไม่คล่องตัว 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 กฎหมายอองกรุงเทพมหานครเอื้อต่อการพัฒนาที่อยู่
อาศัย ได้แก่   
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528  ก าหนดอ านาจหน้าที่อองกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา 89 (12) ให้ มีอ านาจหน้ าที่ ด าเนินการ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
2. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการก าหนดอ านาจหน้าที่ออง
กรุงเทพมหานครฉบับที่  107 ปี พ.ศ.2561 หมวด 17 
ส านักพัฒนาสังคมมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
คครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และส านักงาน
การพัฒนาชุมชนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา 
ที่ อยู่ อาศัยส าหรับประชาชนในกรุ งเทพมหานคร           
3. อ้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องส านักงานพัฒนาที่อยู่
อาศัย ปี พ.ศ.2545 อ้อ 5 ให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ
พาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยคดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ช่วยเหลือประชาชน อ้ าราชการ และลูกจ้ าง
กรุงเทพมหานครผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัย และการจัดการที่อยู่อาศัย   เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย   
และเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงาน
อองรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นอองรัฐ 
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และการจัดการที่อยู่อาศัย 

 มีอ้อมูลอองประชากรและประเภทอองชุมชน คดยเฉพาะ
ชุมชนจดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร สามารถ
น ามาใช้เป็นอ้อมูลเบื้องต้นส าหรับการก าหนดนคยบาย
และด าเนินการด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

 มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากรวมทั้งมีประชากรแฝง
ท าให้ยากในการจัดการเมืองเมื่อเทียบกับประชากรใน
เมืองอื่นที่มีจ านวนประชากรน้อยกว่ามาก 

 ผังเมืองพัฒนาล่าช้ากว่าการเติบคตและการอยายตัวออง
เมืองและอสังหาริมทรัพย์  

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อื่นที่เป็น CEO สามารถสั่งการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวอ้องใน
จังหวัดได้ แต่ในกรณีอองกรุงเทพมหานครไม่อาจสั่งการ
อ้ามหน่วยงาน  คดยเฉพาะในเรื่องอองที่ดิน ท่ีจะมาใช้ใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งมักจะมีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 



176 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 ทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แผนแม่บท
การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี ล้วนแต่สนับสนุนบทบาทอองกรุงเทพมหานคร 
ทั้งในฐานะจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 มีเครืออ่ายอององค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับประเทศ 
ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พร้อมที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุน 
รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานครมี เครืออ่ายภาควิชาการ ภาครั ฐ 
ภาคเอกชนท่ีสามารถเอ้ามาร่วมในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

 ความก้าวหน้าทางเทคคนคลยีที่เพิ่มคอกาสในการบูรณาการ
ฐานอ้อมูล Big Data ด้านที่อยู่อาศัย  ซึ่งสามารถน ามาใช้
ก าหนดนคยบายและพัฒนาท่ีอยู่อาศัยได้ 

 ที่ดินในกรุงเทพมหานครมีจ ากัดและมีราคาสูง การจะ
ท างานพัฒนาที่อยู่อาศัยจึงต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ เป็น เจ้ าอองที่ ดิน  อาทิ  กรมธนารักษ์  
การรถไฟ การท่าเรือ 

 การด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความซับซ้อน
กว่าพื้นที่อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะแต่กรุงเทพมหานคร
คดยล าพังท าได้ยาก สาเหตุหลักเนื่องมาจากการอาดการ
กระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่อื่น ท าให้กระแส
การย้ายถิ่นเพื่อการท างานยังคงมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร 

 แหล่งงานกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมือง 

 ระเบียบการเงินและพัสดุอองรัฐไม่เอื้อต่อการท างาน
อย่างคล่องตัว 

 อ้อจ ากัดด้านก าลังคนภาครัฐและสดัสว่นอองงบประมาณ
ที่ใช้ในการจ้างบุคลากร 

 สังคมสูงวัย 

 

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม ประกอบกับการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิง

คุณภาพน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 20 ปี พันธกิจ และทิศทางการพัฒนางานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยออง

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

4.3 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินการด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

จากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก การประชุมระดมความคิดเห็น และการวิพากษ์ผลการศึกษาท าให้

ได้ภาพทิศทางการพัฒนาในช่วง 20 ปีอ้างหน้าดังนี้  
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4.3.1 วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2563-2582) 

 
 

4.3.2 พันธกิจ 

1. สร้างความมั่นคงอองชีวิตในมิติด้านที่อยู่อาศัย คดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตอองประชาชนในมิติ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุอภาพ และสภาพแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

2. บูรณาการการอับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับหน่วยงานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยใน

ระดับประเทศและทุกภาคส่วน  

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอองชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 

4.3.3 ทิศทางการด าเนินงาน 

ลดความเหลื่อมล้ าในการเอ้าถึงที่อยู่อาศัยที่ มีมาตรฐานด้วยการสร้างพลังชุมชนและสร้างภาคี

เครืออ่ายในการให้กลุ่มประชากรที่ด้อยคอกาสและกลุ่มเปราะบางสามารถเป็นเจ้าอองหรือเช่าที่อยู่อาศัยที่มี

มาตรฐานในราคาที่ย่อมเยา มีการสนับสนุนการให้สินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ า สนับสนุนการร่วมลงทุนออง

 

“คนในกรุงเทพมหานครมีท่ีอยู่อาศัยม่ันคง ชุมชนน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

 

ทั้งนี้มนีิยามศัพท์ที่เกี่ยวอ้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้ 

- ที่อยู่อาศัยม่ันคง หมายถึง สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในลักษณะการเป็นเจ้าออง

กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หรือมีสิทธิครอบครองในที่อยู่อาศัย อยู่คดยถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นผู้บุกรุก 

และมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานตามควรแก่ฐานะ 

- ชุมชนน่าอยู่ หมายถึง เป็นชุมชนที่สามารถรองรับความต้องการอองประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย สามารถ

รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างพลังการมีส่วนร่วมอองประชาชนในชุมชน 

คดยมีสาธารณูปคภค สาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการน าเทคคนคลยีมาใช้ในการพัฒนาชุมชน อันจะน าไปสู่

การยกระดับคุณภาพชีวิตอองประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม 

- คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การด ารงชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุอทั้งในมิติสุอภาพกาย สุอภาพจิต เศรษฐกิจ  และ

สังคม 
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ภาคเอกชนคดยในช่วง 5 ปีแรกเน้นการพัฒนาศักยภาพอองกรุงเทพมหานครในการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ

คดยประสานงานและเรียนรู้จากบทเรียนอองหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับชาติและนานาชาติ  

มีการติดตามประเมินผลและปรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ภายในระยะ 20 ปีมุ่งให้

กรุงเทพมหานครสามารถอยายบทบาทและรับงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานในระดับประเทศมา

ด าเนินการในพ้ืนที่อองตนเองทั้งหมด 

4.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยจากทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (TOWS Metrix)  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) อันได้แก่ จุดเด่น จุดด้อย คอกาส 

และอุปสรรค น าไปสู่การวิเคราะห์เชื่อมคยงด้วยการจับคู่ระหว่างจุดเด่นกับคอกาส จุดด้อยกับคอกาส จุดเด่นกับ

อุปสรรค จุดด้อยกับอุปสรรค (TOWS Metrix) ซึ่งสามารถใช้ก าหนดทางเลือกหรืออ้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์

ส าหรับกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเป็นการใช้จุดเด่นอองกรุงเทพมหานครกับคอกาสจากภายนอกที่ช่วยเสริมให้

กรุงเทพมหานครสามารถเอ้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กรุงเทพมหานครมีจุดเด่นด้านคอกาสในการเอ้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ได้มากกว่าหน่วยงานพัฒนาที่อยู่

อาศัยในระดับประเทศและมีศักยภาพที่จะรวบรวมอ้อมูลที่เกี่ยวอ้องกับประชากรและที่อยู่ อาศัยในพ้ืนที่ได้  

ที่ผ่านมาแม้กรุงเทพมหานครจะมีอ้อมูลจากทะเบียนราษฎรและการจดทะเบียนเพ่ือออรับสวัสดิการต่างๆ  

ในลักษณะอองชุดอ้อมูลอนาดใหญ่แต่อ้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุมประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวที่เอ้ามา

ท างานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาระบบฐานอ้อมูล 

ที่สะท้อนถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอองประชากรทุกกลุ่มให้เชื่อมคยงกับอุปทานที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคตเพ่ือใช้ประกอบการก าหนด

นคยบายและอับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งฐานอ้อมูลนี้ควรแยกแยะให้ชัดเจนถึงความต้องการ 

ปัญหา และศักยภาพอองประชากรในแต่ละกลุ่ม ควรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ด าเนินงาน

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในการก าหนดนิยามให้ชัดเจนและสอดคล้องกันเพ่ือจะได้เชื่อมคยงและแลกเปลี่ยน

อ้อมูลระหว่างหน่วยงานได้  เช่น นิยามเกี่ยวกับชุมชน ประเภทชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ความยากจน  

ความเปราะบาง ความด้อยคอกาส และฐานอ้อมูลนี้จะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานเชิงรุกด้าน

การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  นอกจากนี้ คอกาส หรือปัจจัยเอ้ือจากภายนอก เช่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่างก็ให้ความส าคัญกับการมีอ้อมูลเกี่ยวกับประชากรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ในระดับพ้ืนที่/ท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคคนคลยีและนวัตกรรมยัง

เอ้ือต่อการเก็บอ้อมูลและวิเคราะห์อ้อมูลอนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นจากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดอองครคติดเชื้อ
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ไวรัสคคครนา 2019 (คควิด-19)  ยิ่งท าให้เห็นว่าอ้อมูลมีความส าคัญมากในการที่จะเอ้าถึงและให้การช่วยเหลือ

ประชากรได้อย่างถ้วนทั่วในการที่จะจัดการกับภาวะวิกฤต ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวอ้างต้นจึงเอ้ือต่อการก าหนด

ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุกอองกรุงเทพมหานครในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในมิติอองการพัฒนาระบบฐานอ้อมูล  

 เป้าประสงค์  

มีฐานอ้อมูลที่เที่ยงตรงและทันสมัยใช้ในการก าหนดนคยบายและอับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

 ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบฐานอ้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย และชุมชน ส าหรับการวางผังภูมินิเวศ การก าหนดนคยบาย 

และการก าหนดแผนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มแผน 

2. มีการปรับฐานอ้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก 

1. เร่งส ารวจอ้อมูลประชากรและความต้องการด้านที่อยู่อาศัย คดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

ผู้บุกรุก/รุกล้ า ผู้เร่ร่อน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้ครอบคลุมทุกเอตในกรุงเทพมหานคร 

2. พัฒนาระบบฐานอ้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย และชุมชน เพ่ือวางผังภูมินิเวศ และก าหนดนคยบาย 

และแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์บริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

กลยุทธ์ด้านนี้ เป็นการพิจารณาถึงคอกาสหรือปัจจัยเอ้ือที่มีอยู่ ในปัจจุบันมาอจัดจุดด้อยออง

กรุงเทพมหานครในการเอ้ามาท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนซึ่งน าไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 2 

ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

จุดด้อยประการหนึ่งอองกรุงเทพมหานคร คือ ความไม่ต่อเนื่องด้านนคยบายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารระดับสูงตามวาระ  แต่ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และกระแสการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนา

อย่างยั่งยืนท าให้ประเด็นด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นมิติหนึ่งอองความมั่นคงอั้นพ้ืนฐานในชีวิตอองมนุษย์ ถูก

ก าหนดให้เป็นเรื่องส าคัญ จึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดอองผู้บริหารระดับสูงให้หัน

มาสนใจและให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัย และก าหนดเป็น

นคยบายและถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกระดับ ด้วยเหตุนี้จึงควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การ พัฒนา

นคยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดผู้บริหารระดับสูงและการปรับคครงสร้างการ

ท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานคร 

 เป้าประสงค์  

มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ อยู่อาศัยเป็นวาระส าคัญ /นคยบายหลักที่ ต่อเนื่ องออง

กรุงเทพมหานครและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอองประชาชน 
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 ตัวช้ีวัด 

1. มีการก าหนดวาระอองกรุงเทพมหานครด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใน 1 ปี 

2. ประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยปรากฏในนคยบายอองผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกชุด 

3. ร้อยละอองครัวเรือนที่บุกรุกไม่เพ่ิมอ้ึน 

 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก 

1. จัดท าเวทีสมัชชาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตอองประชาชนที่มีรายได้น้อย 

ผู้บุกรุก และผู้ด้อยคอกาส 

2. ผลักดันให้ประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นวาระอองกรุงเทพมหานคร (Bangkok’s Agenda) 

3. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยออง

กรุงเทพมหานคร 

 

2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ที่ผ่านมามีการด าเนินงานด้านที่อยู่อาศัยคดยองค์กรระดับประเทศหลายองค์กร แต่ยังอาดการบูรณาการ 

ในเชิงนคยบายและการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องพยายามสร้าง

เครืออ่ายเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเชิงนคยบายและการอับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งภายใน

องค์กรอองกรุงเทพมหานครและระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคีเครืออ่าย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีอ้อจ ากัดในเรื่องการมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน การสร้างเครืออ่ายกับหน่วยงาน

เจ้าอองกรรมสิทธิ์ที่ดินคดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมการบูรณาการเพ่ืออับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่อยู่

อาศัยจะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถท างานด้านการพัฒนาที่อยู่ อาศัยได้ดียิ่งอึ้น  นอกจากนี้งานด้าน

พัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นงานใหม่อองกรุงเทพมหานครจึงควรอาศัยคอกาสจากการที่มีเครืออ่ายกับหน่วยงานใน

ระดับชาติที่มีประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นเวลานานมาช่วยถ่ายทอดบทเรียนหรือเป็น

พ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน 

การก าหนดนคยบายและการท างานแบบบูรณาการนี้มีปัจจัยเอ้ือจากยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาเมือง การลดความเหลื่อมล้ า และการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และจากแผนแม่บท 

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มุ่งให้การท างานในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่มีการเชื่อมคยงสอดประสานกัน 

ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงสามารถใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมการบูรณาการเพื่ออับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยได ้

 เป้าประสงค์  

มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานครอย่างมีบูรณาการระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับทุกภาคส่วน 
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 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละอองคครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เกิดจากความร่วมมืออองกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน หรือภาคประชาชนเพิ่มอึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก 

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับทุกภาคส่วน 

2. สร้างความเอ้มแอ็งอองชุมชนในการร่วมบริหารจัดการและอับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 

 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) 

3.1  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพ่ือลดจุดด้อยที่ส าคัญจากการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยทั้งในเชิงหน้าที่

และเชิงพ้ืนที่ และอุปสรรคในการบริหารจัดการการเงินจากระเบียบอองรัฐและอ้อกฎหมายที่แตกต่างกัน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ท างานด้านการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครจึงควรมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยการปรับคครงสร้างองค์กรและ/หรือก าหนดภารกิจอองหน่วยงานให้

ชัดเจนว่าหน่วยงานนี้ควรมีการจัดองค์กรแบบใดที่จะท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีภารกิจ

อย่างไรและจะมีความเชื่อมคยงกับหน่วยงานทั้งในระดับส านักและในระดับเอตอย่างไร  จากการวิจัย  

เชิงคุณภาพมีอ้อเสนอแนะว่าการท างานด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานครควรครอบคลุมทั้งการ

ก าหนดนคยบายการจัดท าแผน การด าเนินงานพัฒนาที่ดินและท่ีอยู่อาศัย รวมถึงอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัย 

นอกจากนี้การด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ควรพิจารณาเฉพาะที่อยู่อาศัยในมิติกายภาพ 

แต่ควรค านึ งถึงที่อยู่อาศัยที่ จะสร้างคุณภาพชีวิตแบบ องค์รวม ทั้ งในมิติสั งคม เศรษฐกิจ สุอภาพ  

และสภาพแวดล้อมคดยการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ไปพร้อมกันด้วย 

 เป้าประสงค์  

กรุงเทพมหานครท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด 

มีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใน 2 ปี 

 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก 

ปรับรูปแบบองค์กรและแก้ไอกฎหมายให้เอ้ือต่อการเพ่ิมบทบาทอองส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

กลยุทธ์นี้เป็นการน าจุดเด่นอองกรุงเทพมหานครมาใช้ในการลดปัจจัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรคจาก

ภายนอกต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
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4.1 ยุทธศาสตร์การมุ่งลดความเหลื่อมล้ าและพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

พัฒนาเมืองและลดความเหลื่อมล้ าด้วยการปรับผังเมืองและปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตอองประชาชนทุกกลุ่ม  การที่กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางการพัฒนาอองประเทศ ท าให้สามารถออกอ้อบัญญัติและระเบียบ 

รวมทั้งสามารถวางผังเมืองและพัฒนาเมืองอองตนเองได้ เพ่ือให้สามารถรองรับกับประเด็นความเหลื่อมล้ าใน

การพัฒนาที่อยู่อาศัย และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงคครงสร้างทางอายุอองประชากรที่เป็นประชากรสูงวัย   

จึงควรใช้จุดเด่นดังกล่าวมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การมุ่งลดความเหลื่อมล้ าพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

ด้วยการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวอ้องกับการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย ได้แก่ กฎหมายการจัดสรรที่ดิน 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายควบคุมอาคารชุดให้สอดคล้องกับความต้องการ

และวิถีชีวิตอองประชาชนทุกกลุ่มในการอยู่อาศัย รวมทั้งให้เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  ทั้งมิติออง

คครงสร้างพ้ืนฐานและคอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และสุอภาพอองประชาชนใน

ชุมชน 

อ้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรเน้นให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตกับครอบครัวตามที่ปรารถนา คดยต้องมี 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้าน และนอกบ้านให้เหมาะสม (Universal Design) คดยมีอ้อควรระวังใน 

การจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 9 ประการดังนี้ 

1. พ้ืนที่หลักท่ีควรระวังอุบัติเหตุ คือ ห้องน้ า พ้ืนที่ซักล้าง และบันได 

2. อย่าวางสิ่งอองกีดอวางทางเดิน 

3. ระวังพ้ืนต่างระดับหรือธรณีประตู หากมีควรสูงต่างกันไม่เกิน 2 ซม. 

4. ไม่ควรใช้กระเบื้องที่มีความเงามันลื่นหรือพ้ืนอัดมัน 

5. อั้นบันไดควรมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. ลูกนอนหักส่วนที่อ้ันบันไดเหลื่อมออกแล้วเหลือความกว้าง

มากกว่า 28 ซม. มีอนาดสม่ าเสมอตลอดช่วงบันได มีราวจับที่มั่นคงแอ็งแรง จับถนัดมือ 

6. ควรมีแสงสว่างเพียงพอ 

7. ระดับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ควรเป็นระยะที่สามารถหยิบจับได้คดยสะดวก 

8. มือจับประตูและกลอนควรมีรูปร่างง่ายต่อการจับ 

9. ประตูห้องน้ าควรเปิดออกจากตัวห้องน้ า ลูกบิดควรเป็นแบบก้านคยก หรือเป็นบานเลื่อน  

หรือบานพับ 

ควรมีการจัดสถานที่ในชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน (Day Care) ควรมีการก าหนด

สัดส่วนอองพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา ส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีบ้านกลางในชุมชน

ส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและอาดผู้ดูแล  

 เป้าประสงค์  

ลดความเหลื่อมล้ าในบริบทสังคมสูงวัย 
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 ตัวช้ีวัด 

1. มีการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในรูปออง Day Care Center อย่างน้อยกลุ่มเอตละ 1 แห่ง ภายใน 5 ปี 

2. มีต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อคนทุกวัย อย่างน้อย 1 แห่ง/เอต ภายใน 5 ปี 

 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก (ดูตัวอย่าง การออกแบบบ้านเพ่ือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือบ้านที่มีค่า

ให้จ่ายประมาณหรือต่ ากว่าสามแสนบาท ได้จาก ภาคผนวก 2 ) 

1. ส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน 

2. ส่งเสริมการสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 

 

4.2 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ  

(ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน) 

 กรุงเทพมหานครเป็นเสมือนประเทศเล็กในประเทศใหญ่ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในเชิงหน้าที่ในระดับ

ส านักคล้ายกับกระทรวง และมีหน่วยงานในเชิงพ้ืนที่ คือ ส านักงานเอต ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงน่าจะมี

ศักยภาพในการดูแล จัดการกับปัญหาอองประชากรเฉพาะกลุ่ม  คดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยคอกาสและผู้ยากจน 

ที่ยังประสบกับปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะ   

 ในการอับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้กรุงเทพมหานครจึงควรพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนน่าอยู่

ส าหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ คดยเน้นบูรณาการระหว่างส านักต่างๆ ที่เกี่ยวอ้อง ได้แก่  ส านักพัฒนาสังคม 

ส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ทั้งนี้การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยอาจด าเนินการได้ทั้งในที่ดินอองกรุงเทพมหานครเองหรือออความร่วมมือจากหน่วยงาน

ราชการเจ้าอองที่ดินคดยการก าหนดเป็นผังเมืองเฉพาะ  และเน้นให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ทางกายภาพ  

มีสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต  มีแหล่งงาน มีสาธารณูปคภค สาธารณูปการที่

ครอบคลุมและเพียงพอ เช่น คครงอ่ายการคมนาคม  ครงเรียน  สถานพยาบาล  สถานีดับเพลิงย่อย   

พ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่พาณิชย์ เป็นต้น ในส่วนอองการด าเนินงานให้หน่วยงานอองกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ

เป็นผู้ด าเนินงานหลักคดยมีหน่วยงาน เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช .  

เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการออมและการร่วมดูแลบริหารจัดการที่อยู่อาศัย   

 เป้าประสงค์  

ผู้ยากไร้และผู้เร่ร่อนมีคอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยมั่นคงในเมืองมหานคร 

 ตัวช้ีวัด 

มีต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนน่าอยู่ส าหรับผู้ยากไร้และผู้เร่ ร่อน อย่างน้อยกลุ่มเอตละ 1 แห่ง  

ภายใน 5 ปี 
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 มาตรการในระยะ 5 ปีแรก 

1. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยและชุมชนน่าอยู่ส าหรับผู้ยากไร้ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยส าหรับผู้เร่ร่อน 

 

 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานอองประชากรเฉพาะกลุ่มมีอ้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยากจนควรค านึงถึงกลุ่มที่มีบ้านอยู่แล้วและกลุ่มที่ยังไม่มีและ

แสวงหาที่อยู่อาศัย ในกลุ่มแรกที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยหากค่อนอ้างดีอยู่แล้วก็ควรรักษาสภาพไว้ เพราะการ

ลงทุนสร้างใหม่มีราคาสูง แต่การคงสภาพไว้นี้ไม่ใช่ปล่อยให้เสื่อมคทรมไปตามกาลเวลา ต้องมีการวางแผนและ

ด าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูให้มีคุณภาพดีอึ้นด้วย ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยควรเพ่ิมคอกาสทั้งในลักษณะออง

การซื้อหรือเช่าบ้านที่มีมาตรฐานในราคาถูก เป็นการเช่าระยะยาวหรือชั่วช่วงชีวิต รวมทั้งมีการเพ่ิม

ความสามารถในการซื้อด้วยการจัดหาระบบสินเชื่อแบบพิเศษหรือการให้ผ่อนระยะยาวดอกเบี้ยต่ าหรือมีบ้าน/

ห้องให้เช่าในราคาถูก 

2. ควรเน้นการสร้างงานใกล้ที่อยู่อาศัยให้กับคนยากจน ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาในลักษณะการจับ ปรับ รื้อ

ย้ายเป็นมาตรการเชิงรับที่เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงค่อยตามแก้ไอ หากพิจารณาถึงสาเหตุหลักที่ประชาชนยากจน

ย้ายเอ้ามาอยู่ในชุมชน อยู่ในกรุงเทพมหานคร คือ การแสวงหางานท าและมักจะหาที่พักอาศัยใกล้กับแหล่งงาน 

ดังนั้นการจะแก้ปัญหาเชิงรุกจึงไม่ใช่เพียงแค่รื้อย้ายไปหาแหล่งที่อยู่หรือสร้างที่อยู่ให้ใหม่ แต่ต้องสร้างแหล่ง

งานพร้อมกับการสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบสาธารณูปคภค สาธารณูปการ เพื่อให้

เป็นชุมชนที่น่าอยู่ไปพร้อมกันด้วย 

3. กลุ่มผู้เร่ร่อน/ไร้ที่พักพิงซึ่งมีทั้งกลุ่มที่รักอิสระ ไม่ชอบอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือกลุ่มผู้ที่ไร้ที่

พ่ึงพิง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มนี้มีลักษณะและความต้องการเฉพาะซึ่งนิยมใช้ชีวิตแบบเสรี 

ไม่ชอบอยู่กับครอบครัว อาจจะเน้นการสร้างที่พักอาศัยในรูปอองที่พักพิงชั่วคราว (Shelter) เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มนี้มีที่หลับทีน่อน มีที่อาบน้ า มีที่เก็บอองเป็นส่วนตัว เพ่ือสุอลักษณะและความเป็นระเบียบ นอกจากนี้ควร

มีการจัดกิจกรรมหรือบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การฝึกอาชีพ การให้ค าปรึกษาด้านสุอภาพกายและ

สุอภาพจิต 
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ตารางท่ี 26 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก  
(SO Strategy) 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานอ้อมูลในการอับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์บริหารเชิงแก้ไอ  
(WO Strategy) 

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนานคยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
2.2  ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมการบูรณาการเพ่ืออับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ  
(WT Strategy) 

3.1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน 
(ST Strategy) 

4.1 ยุทธศาสตร์การมุ่งลดความเหลื่อมล้ าและพร้อมรองรับสังคม
สูงวัย 
4.2 ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่อยู่อาศัย
ให้ประชากรกลุ่มเฉพาะ (ผู้ยากไร้ ผู้เร่ร่อน) 

 

 

4.3.5 เป้าหมายรวมของยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีแรก 

1. เสริมก าลังหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับประเทศในการลดความเหลื่อมล้ าด้านที่อยู่อาศัยออง

ประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยคอกาส และผู้สูงอายุ 

2. พัฒนาระบบฐานอ้อมูลด้านประชากร ที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต เพ่ือการวางผังภูมินิเวศ  

การก าหนดนคยบาย แผน และคาดการณ์อนาคตด้านที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานคร 

3. พัฒนาองค์กรและการจัดการด้านที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพสูงอึ้น 

จนสามารถเป็นหน่วยงานหลักที่เอ้ามาดูแลพัฒนางานด้านที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อองกรุงเทพมหานครได้ภายใน 10 ปี 

 

4.3.6 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

1. ส านักพัฒนาสังคมควรน าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปพัฒนาเป็น 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อไป คดยควรจัดท าคครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

 - ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  

 - ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละช่วงเวลา  

 - ก าหนดตัวชี้วัดอองแต่ละเป้าประสงค์ ก าหนดงบประมาณท่ีต้องการใช้ 
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2. การพัฒนารูปแบบอององค์กรควรจะก าหนดเป็นระยะสั้น-ระยะยาว ในการอับเคลื่อนงานด้าน 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยอองกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ควรมี 

การค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระยะสั้น ควรใช้รูปแบบ “เพ่ิมบทบาทอองส านักพัฒนาสังคมและส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย” คือ  

ใช้คครงสร้างองค์กรที่มีอยู่เดิม และเพ่ิมภารกิจและบทบาท และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควรเป็นหน่วยงาน  

เชิงพาณิชย์ภายใต้การก ากับอองกรุงเทพมหานคร 

ระยะยาว เมื่อหน่วยงานมีความมั่นคงอาจเปลี่ยนเป็นรูปแบบ “ตั้งหน่วยงานใหม่เป็นแบบเอกชน 

ท างานแบบเบ็ดเสร็จ” คือ เป็นภาคเอกชนเต็มตัว 

3. การจะพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ส าเร็จต้องมีการบูรณาการกันระหว่างส านักและส านักงานเอต  ต้องมี

การสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือให้เห็นภาพอองสถานการณ์ที่ตรงกัน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน

ได้อย่างชัดเจนและทราบว่าแต่ละส านักและส านักงานเอตมีแผนหรือคครงการอะไรที่เกี่ยวอ้องเพ่ือสามารถ

บูรณาการงานทั้งหมดเอ้าด้วยกัน 

4. กรุงเทพมหานครควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวอ้องกับการบริหารจัดการและ

พัฒนาที่อยู่อาศัย ดังนี้ 

- ความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของที่ดิน กรุงเทพมหานครควรท าบันทึกอ้อตกลงความร่วมมือและ

ร่วมกันพัฒนาคครงการกับหน่วยงานเจ้าอองที่ดิน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับประเทศ กรุงเทพมหานครควรศึกษาบทเรียน

และให้หน่วยงานเหล่านั้นเป็นพ่ีเลี้ยงในระยะแรก 

- ความร่วมมือกับภาคเอกชน กรุงเทพมหานครควรดึงภาคเอกชนให้เอ้ามาร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัย

ในลักษณะอองความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือร่วมทุนคดยให้แรงจูงใจ เช่น อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อท่ีดิน 

(FAR) หรือลดหย่อนภาษี 

5. การพัฒนาที่อยู่อาศัยควรเน้นรูปแบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ คดยให้ร่วมจ่าย ร่วมออม 

คดยอาจน าระบบสหกรณ์มาใช้ จากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่าการบริหารงานสหกรณ์คดยชุมชนเป็นหลักการที่ดี  

แต่ในทางปฏิบัติการบริหารจัดการคดยรูปแบบคณะกรรมการด้วยสมาชิกในชุมชนยังมีอ้อจ ากัด กรรมการส่วน

ใหญ่ยังอาดความรู้เรื่องการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงท าให้แม้จะบริหารจัดการในรูปออง

คณะกรรมการก็ไม่สามารถถ่วงดุลและสอบทานได้  ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการพัฒนาทักษะด้านการเงิน การบัญชี 

การลงทุน การจัดการความเสี่ยงให้แก่แกนน าชุมชนด้วย เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการการเงินคดยชุมชนมีความ

ยั่งยืนและคปร่งใส 

6. ระบบการเงินหรือสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะช่วยให้ประชาชนคดยเฉพาะ 

ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยคอกาส และผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบสามารถเอ้าถึงหรือมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้  

บทเรียนจากต่างประเทศที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ได้ คือ การช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถกระจายสินเชื่อ  
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ที่อยู่อาศัยได้เป็นวงกว้าง  ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานซึ่งรับหน้าที่ ในการแปลงสินเชื่อเป็นตราสารทางการเงิน

ระยะยาวและน าออกจ าหน่ายให้นักลงทุน  ซึ่งท าให้ธนาคารพาณิชย์สามารถน าเงินจากนักลงทุน มาปล่อยกู้

ให้กับลูกค้าได้ต่ออีก   ท าหน้าที่คล้ายบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ถูกยุบไปเมื่อต้นปี พ.ศ.2563  

แต่ทั้งนี้ต้องน าบทเรียนหรือปัญหาอองบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน

สินเชื่อนี้ 

7. ภายใต้ภาวะวิกฤตครคระบาดจากครคติดเชื้อไวรัสคคครนา 2019 (คควิด -19) ท าให้เห็นได้ชัดว่า 

มาตรฐานที่อยู่อาศัยมีความส าคัญต่อสุอภาวะอองประชากรในเมืองมหานคร จุดนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่

จะเอ้ือให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นคอกาสในการที่จะเอ้ามาร่วมบริหารจัดการ และพัฒนา 

ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง  ผลกระทบจากการระบาดอองครคติดเชื้อไวรัสคคครนา 2019 (คควิด-19) 

ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ คดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูง จุดนี้ กรุงเทพมหานครจึง

อาจจะร่วมมือกับภาคเอกชน หรือลงทุนซื้ออาคารในใจกลางเมืองมาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย 

หรือผู้บุกรุก  คดยเพ่ิมเติมสาธารณูปคภค สาธารณูปการ และจัดระบบดูแลหลังการเอ้าอยู่อาศัย ทั้งในเรื่องการ

จัดการอยะ ที่จอดรถ และที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการหาเลี้ยงชีพ รวมทั้งจัดหาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ด้านล่างออง

อาคารเพ่ือสร้างงานและอาชีพ ซึ่งอาจท าในรูปคครงการทดลองและติดตามประเมินผลเพ่ือใช้เป็นบทเรียนใน

การปรับปรุง หรืออยายผลต่อไปในอนาคต นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังสามารถพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัย 

และชุมชนน่าอยู่ชานเมือง คดยอาจก าหนดเป็นผังเมืองเฉพาะเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนที่น่าอยู่ ทั้งทาง

กายภาพ สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม 
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แนวค าถามสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางของกรงุเทพมหานคร 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



1. แนวค าถามหัวข้อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางของกรุงเทพมหานคร 

1. ส านัก/หน่วยงาน........ เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการจัดการที่อยู่อาศัยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง?   มีกลุ่มประชากรกลุ่มใดบ้างท่ีควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 

2. ท่านคิดว่ากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ  จะสามารถเข้า
มาดูแลบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย ได้หรือไม่ อย่างไร   

2.1)  หาก กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลบริหารจัดการที่อยู่อาศัย ควรเข้ามาดูแลประชากรทุก
กลุ่ม หรือควรจ ากัดขอบเขตของการดูแลเฉพาะกลุ่ม (เช่น  กลุ่มผู้ยากไร้,  กลุ่มผู้สูงอายุ,  กลุ่มผู้พิการ
,  กลุ่มผู้รุกล  าที่)  
 2.2)  หน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ควรมีบทบาท และ

ภารกิจอย่างไร รูปแบบการบริหารจัดการควรเป็นเช่นไร   
โปรดซักเพ่ิมเติม ในประเด็นต่อไปนี   

 บทบาทและภารกิจ 

 รูปแบบองค์กร 

 งบประมาณ 

 ก าลังคน 

 กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ควรมีการปรับแก้อย่างไร 

 ภาคประชาชน และชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 

 ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
 

3. หน่วยงานที่จะมาจัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครนั น จะเชื่อมโยงกับ ส านัก/
หน่วยงาน........  หรือมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน อย่างไร 

4. ภาพอนาคตของทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ท่านอยากให้เป็นในอีก 20 ปีข้างหน้า  

5. กรุงเทพมหานครจะมีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการท าให้ภาพอนาคตนั นเกิดขึ นได้อย่างไร 
 

  



2. แนวค าถามหัวข้อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ท่านคิดว่าสถานการณ์ และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบันเป็นเช่นไร มีกลุ่ม
ประชากรกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 

2. หน่วยงานของท่านมีบทบาทอย่างไร ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในการด าเนินงาน มี
ปัญหา หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 

3. ท่านคิดว่ากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษจะสามารถเข้ามา
ดูแลบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย ได้หรือไม่ อย่างไร   

o ในฐานะที่หน่วยงานของท่านมีการท างานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
งานดังกล่าว ท่านมีบทเรียนอะไรบ้างที่จะถ่ายทอดให้กรุงเทพมหานคร หากจะเข้ามาท างาน
ด้านนี  

o หน่ วยงานของท่ านมีแนวทางในการด าเนิ นงานอย่ างไรที่ จะสามารถตอบสนอง 
ความต้องการเฉพาะของประชากรแต่ละกลุ่มได้ 

 กลุ่มผู้ยากไร้ 

 กลุ่มผู้สูงอายุ 

 กลุ่มผู้พิการ 

 กลุ่มผู้รุกล  าที่ 

o ท่านคิดว่ากรุงเทพมหานครมีจุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหา อุปสรรคอะไรที่จะเข้ามาบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
โปรดซักเพ่ิมเติม ในประเด็นต่อไปนี  เอื อหรือเป็นอุปสรรค 

 การมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 
และติดตามผลการด าเนินงาน 

 การมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือสมาชิกในชุมชน 

 กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 

 งบประมาณ 

 เทคโนโลยี 

 เครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชน 
  



4. ท่านคิดว่า หากจะให้กรุงเทพมหานครเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
1. กรุงเทพมหานครควรมีบทบาท ภารกิจ อย่างไรบ้าง 
2. รูปแบบองค์กรควรเป็นเช่นไร   (ซัก ควรเป็นหน่วยงานที่ตั งขึ นใหม่ หรือปรับบทบาทของ
หน่วยงานที่มีอยู่แล้ว) 
3. งบประมาณในการบริหารจัดการควรจะมาจากแหล่งใด จะต้องมีก าลังคนอย่างไร   

5. ภาคเอกชนหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับ
กรุงเทพมหานครได้อย่างไร 

6. ภาพอนาคตของทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ท่านอยากให้เป็นในอีก 20 ปีข้างหน้า 

7. กรุงเทพมหานครจะมีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการท าให้ภาพอนาคตนั นเกิดขึ นได้อย่างไร 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค าถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น 
ศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน 

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินการด้านบริหารจัดการ 
และพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

1. แนวค าถามกลุ่มตัวแทนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการในระดับส านัก ระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. สถานการณ์และความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 

2. ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีบทบาทในการจัดการด้านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร  มีความส าเร็จหรืออุปสรรค
ในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
 

3. ถ้ากรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลจัดการที่อยู่อาศัยเต็มรูปแบบ จะท าได้หรือไม่ เพราะอะไร  

2.1)  หากกรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลบริหารจัดการที่อยู่อาศัย ควรเข้ามาดูแลประชากรทุกกลุ่ม หรือ
ควรจ ากัดขอบเขตของการดูแลเฉพาะกลุ่ม (เช่น กลุ่มผู้ยากไร้, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้รุกล  าที่)  

2.2)  หน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรเป็นหน่วยงานไหนหรือเป็น
หน่วยงานในระดับใด ควรมีบทบาท และภารกิจอย่างไร รูปแบบการบริหารจัดการควรเป็นเช่นไร   (ซัก 
ส านักพัฒนาสังคม และส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย) 

โปรดซักเพ่ิมเติม ในประเด็นต่อไปนี   

 บทบาทและภารกิจ 

 รูปแบบองค์กร/โครงสร้างเป็นอย่างไร/ควรแบ่งงานหรือจัดส่วนงานอย่างไร 
(ถ้ายุบส านักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วคนที่ท างานอยู่ในส านักจะท าอย่างไร) 

 งบประมาณมาจากไหน 

 อัตราก าลังคน  จ้างรูปแบบไหน  

 กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ควรมีการปรับแก้หรือไม่ อย่างไร 

 ชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไร 

 ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไร 
 

4. หน่วยงานที่จะมาบริหารจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยนี   

 เชื่อมโยงกับการบริหารส่วนกลางของ กรุงเทพมหานคร. อย่างไร 

 เชื่อมโยงกับหน่วยงานในระดับพื นท่ี/เขต/ฝ่ายต่างๆ ในเขตอย่างไร 

 เชื่อมโยงกับกับหน่วยงานที่ท างานอ่ืนๆ ด้านนี  (เช่น การเคหะฯ และ พอช.) อย่างไร 
 

5. ภาพอนาคตของทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ท่านอยากให้เป็นในอีก 20 ปีข้างหน้า  
6. กรุงเทพมหานครจะมีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการท าให้ภาพอนาคตนั นเกิดขึ นได้ อย่างไร 
 



 

2. แนวค าถามกลุ่มประชาชน 

1. คิดว่าคนในกรุงเทพฯ มีปัญหาเรื่องบ้านหรือท่ีพักอาศัยหรือไม่ อย่างไร  
 

2. ประชาชนกลุ่มไหนควรเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
 (เช่น กลุ่มผู้ยากไร้, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้รุกล  าที่) 

 
3. ถ้าคนกรุงเทพฯ ที่มีฐานะไม่ดีนัก/ค่อนข้างด้อยโอกาส จะเลือกที่อยู่อาศัย/บ้านสักที่หนึ่ง จะค านึงถึง

อะไรบ้าง  
 

4. ในการจัดที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 มีหน่วยงานไหนที่เก่ียวข้องบ้าง (ซัก การเคหะ พอช. กทม.) 

 ท่านมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานที่จัดการด้านที่อยู่อาศัยของ การเคหะ พอช. กทม. 
มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร 

 มีข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร
อย่างไรให้ดีขึ น 

 

5. อยากให้กรุงเทพมหานครท าเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย/บ้านของประชาชนอย่างไร 
และหน่วยงานไหนบ้างในกรุงเทพมหานครที่ควรเขา้มาเกี่ยวข้องในงานด้านนี  
 

6. ในอีก 20 ปีข้างหน้า ท่านวาดภาพฝันของที่อยู่อาศัย/บ้านในกรุงเทพมหานคร ว่าควรเป็นอย่างไร 
 

7. แล้วจะท าอย่างไรให้เป็นไปได้ตามภาพฝันนั น  

 กรุงเทพมหานคร ควรท าอย่างไร 

 หน่วยงานของรัฐ (พอช., การเคหะ) ควรท าอย่างไร 

 ภาคเอกชน ควรจะท าอย่างไร (ธนาคาร, ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร/แฟลต) 

 ประชาชน/ชุมชน ควรท าอย่างไร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
แบบบ้านส าหรับผู้สูงอายุราคาไม่เกิน 300,000 บาท 
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รูปตัดขยาย F1และ GC1

รูปตัดขยาย GS

มาตราส่วน               1:25

ยุทธวัชร   อภิวาทนสิริ

03 พ.ย. 2554

S-04

แบบขยายโครงสร้างกันสาด

มาตราส่วน               1:25

โครงการ บ้านชีวิตใหม่ แบบ ค.

0
.
6
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คอนกรีตหยาบ 1:3:5 เหล็กเสริม RB9@0.15 ม.#(F1)

ทรายหยาบ บดอัดแน่น หนา 5 ซม.
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เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 8" X 8" พร้อมฐานรากเท้าช้าง(GC1)

เสาเหล็ก      ขนาด 4" x 4"x3.2 mm.

SEE DETAIL "A"

± 0.00 ระดับดิน

2- Plat เหล็ก ขนาด 8" x 8"x 9 mm

Bolt  4-M16

เสาเหล็ก      ขนาด 4" x 4"x 3.2 mm

เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 8" X 8"

2
0
0

200

รูปตัดขยาย A

มาตราส่วน             1:25

3 - ø 12 มม.

ป ø 6 มม. @0.20 ม.

รูปตัดขยาย B1

0.15
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0
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0
.
1
0

ทรายอัดแน่น

ดินเดิมบดอัดแน่น

วายเมท 2 ชั้นปูสลับตาแกรง

4mm ตาราง 20x20 cm

ปูแผ่นพลาสติกกันชื้น

1.20

ค้ำยันเหล็ก   100 x 50 x 20 x 2.3 มม.

เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"

0

.
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วัสดุมุงหลังคา

เสาเหล็ก      ขนาด 4" X 4"

จันทันเหล็กตัว    100 x 50 x 20 x 2.3 มม.

แปเหล็กตัว   75 x 50 x 20 x 2.3 .

รูปตัด ข

เสาเหล็ก      ขนาด 4" x 4"x 3.2 mm

2- Plat เหล็ก ขนาด 8" x 8"x 9 mm

Bolt  4-M16

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 4 ต้น ยาว 6 ม.

 (สำหรับชั้นดินเหนียวกรุงเทพ)

2 - ø 12 มม.

ป ø 6 มม. @0.25 ม.
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3 - ø 12 มม.

(หัวเสา)(กึ่งกลางช่วงคาน)

@1.00 ม.
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คานคอดิน

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรง

กระบอก fc' = 175 Ksc.

กำลังคลากของเหล็กเส้นกลม SR24

= 2400 Ksc.
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ค่าวัสดุ ค่าแรง

ต่อหน่วย ต่อหน่วย

1. งานโครงสร้างอาคาร

1.1        ฐานราก  

เสาฐานรากส าเร็จรูปขนาดเสา 0.20x0.20 ม. พร้อมฐานเท้าช้าง ต้น 6.00       360         2,160          100       600           2,760           

1.2        งานขุดดิน ลบ.ม. 4.80       -         -             80         384           384            

1.3        งานถมกลับ ลบ.ม. 12.75     -         -             80         1,020        1,020          

1.4        ทรายหยาบบดอัดแน่น ลบ.ม. 3.8        360         1,364          80         303           1,667          

1.5        คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 1.0        1,600      1,584          300       297           1,881          

1.6        คอนกรีตโครงสร้าง  fc' = 175 ksc. (Cylinder) ลบ.ม. 7.2        1,850      13,250        350       2,507        15,757        

1.7        งานเหล็กเสริม 

 -WireMesh 4 mm.@150x150  SD-50 ตร.ม. 38.8       650         25,194        4.0        155           25,349        

 -RB 6 mm.  SR-24 กก. 48.4       18          871            4.0        194           1,065          

 -RB 9 mm.  SR-24 กก. 45.00     18          810            4.0        180           990            

 -RB 12 mm.  SR-24 กก. 174.2     18          3,135          4.0        697           3,832          

1.8        ไม้แบบท่ัวไป ตร.ม. 35.0       180         6,300          90         3,150        9,450          

1.9        ตะปู กก. 1.1        39          41              -        -           41              

1.10       ลวดผูกเหล็ก กก. 1.3        41          55              -        -           55              

1.11       งานโครงสร้างเหล็ก

 -เสาเหล็กกล่อง [/]- 100 x 100 x 3.2 mm. x 9.52 kg./m. กก. 171.4     25          4,284          8           1,371        5,655          

 -อะเส LC - 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 4.51 kg./m. กก. 185.8     25          4,645          8           1,486        6,132          

 -ข่ือ LC - 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 4.51 kg./m. กก. 102.8     25          2,571          8           823           3,393          

 -เสาด้ัง LC - 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 4.51 kg./m. กก. 54.1       25          1,353          8           433           1,786          

 -อกไก่ LC - 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 4.51 kg./m. กก. 92.9       25          2,323          8           743           3,066          

 -จันทัน LC - 100 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 4.06 kg./m. กก. 265.8     25          6,646          8           2,127        8,773          

 -แป LC - 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. x 3.26 kg./m. กก. 343.0     25          8,574          8           2,744        11,317        

 -Plate 9 mm. thk. กก. 16.96     24          407            8           136           543            

 -Nut & Anchor Bolt   M 16 ชุด 24.0       250         6,000          50         1,200        7,200          

 -งานทาสีกันสนิม ตร.ม. 243.2     65          15,806        30         7,295        23,101        

2. งานวัสดุหลังคา

2.1        ไม้เชิงชาย 8x4 ม. 15.00     แผ่น 300.00     4,500.00      -        -           4,500.00      

2.2        กระเบ้ืองรีไซเคิล 1.00x2.40 มม.  52.00     แผ่น 400.00     20,800.00    -        -           20,800.00    

2.3        ครอบรีไซเคิล 4.00       แผ่น 350.00     1,400.00      -        -           1,400.00      

2.4        ไม้หน้า 3" ยาว  3 เมตร 5.00       แผ่น 168.00     840.00        -        -           840.00        

2.5        กาเล 2.00       คู่ 400.00     800.00        -        -           800.00        

3. งานผนัง -             

3.1        โครงเคร่าตัว U-trak 0.45x75x3 ม. 14.00     เส้น 165.00     2,310.00      -        -           2,310.00      

3.2        โครงเคร่าตัว C-stud 0.55x74x3 ม. 32.00     เส้น 195.00     6,240.00      -        -           6,240.00      

3.3        ลูกรีเวท 4-8 1.00       กล่อง 350.00     350.00        -        -           350.00        

3.4        สกรูปลายสว่าน 1 1/2" 300.00   ตัว 1.50        450.00        -        -           450.00        

3.5        บอร์ด 1.20 x 2.40 x 6 มม. 6.00       แผ่น 214.00     1,284.00      410.00   2,460.00    3,744.00      

3.6        ไม้ฝา สีสักทอง 6 x 3 ม. 90.00     แผ่น 81.00      11,700.00    -        -           11,700.00    

3.7        ไดมอนด์บอร์ด 1.20x2.40x8 มม. 16.00     แผ่น 365.00     5,840.00      410.00   6,560.00    12,400.00    

3.8        บานหน้าต่าง 50 x 100 ซม. 6.00       บาน 650.00     3,900.00      -        -           3,900.00      

3.9        วงกบหน้าต่าง 100 x 100 ซม. 3.00       วง 520.00     1,560.00      -        -           1,560.00      

3.10       บานพับ 3" x 3 12.00     ชุด 20.00      240.00        -        -           240.00        

3.11       กลอน 6" 12.00     ชุด 22.00      264.00        -        -           264.00        

3.12       ขอสับ 6.00       ชุด 6.00        36.00          -        -           36.00          

3.13       มือจับ 6.00       ชุด 15.00      90.00          -        -           90.00          

3.14       ประตูกระจกอลูมิเนียม (กระจกคร่ึงแผ่น) พร้อมติดต้ัง90x200 3.00       ชุด 4,428.00  13,284.00    -        -           13,284.00    (ราคาจ้างเหมา)

3.15       หน้าต่างเกล็ดติดตาย กระจกขุ่น วงกบไม้ขนาด 2"x4" 1.00       ชุด 309.00     309.00        -        -           309.00        (ราคาจ้างเหมา)

บัญชีแสดงรายการวัสดุ  แบบบ้านคนพิการ
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4. งานห้องน  า,งานห้องครัว  -             

4.1        อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1.00       ชุด 2,300.00  2,300.00      298.00   298.00       2,598.00      

4.2        ก๊อกอ่างล้างหน้าก้านปัด 1.00       อัน 150.00     150.00        100.00   100.00       250.00        

4.3        โถส้วมน่ังราบ 2 ช้ิน พร้อมหม้อน้ า 1.00       ชุด 3,500.00  3,500.00      298.00   298.00       3,798.00      

4.4        ฝักบัวยืนอาบ พร้อมสายอ่อน 1.00       ชุด 400.00     400.00        70.00     70.00        470.00        

4.5        อิฐมอญ 2 รู 36.00     ตร.ม. 245.00     8,820.00      89.00     3,204.00    12,024.00    

4.6        ปูนอินทรีฉาบท่ัวไป 96.00     ตร.ม. 58.00      4,800.00      82.00     7,872.00    12,672.00    

4.7        ปูนก่อเอนกประสงค์ 40.00     ถุง 120.00     4,800.00      -        -           4,800.00      

4.8        กระเบ้ืองปูพ้ืน 12" x 12" 5.00       ตร.ม 315.00     4,800.00      125.00   625.00       5,425.00      

4.9        ปูนยาแนว 3.00       ถุง 50.00      150.00        -        -           150.00        

4.10       ปล่องบ่อ 80 ซม. 4.00       ปล่อง 140.00     560.00        -        -           560.00        

4.11       ฝาปิด 80 ซม. 2.00       ฝา 140.00     280.00        -        -           280.00        

4.12       ท่อ PVC 4" ช้ัน 8.5 4.00       เมตร 155.00     620.00        -        -           620.00        

4.15       ท่อ PVC 2" ช้ัน 8.5 8.00       เมตร 45.00      360.00        -        -           360.00        

4.17       ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ 1.00       เหมา 392.00     392.00        118.00   118.00       510.00        

4.21       ท่อ PVC 1/2" ช้ัน 13.5 4.00       เมตร 13.00      52.00          -        -           52.00          

4.22       ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ 1.00       เหมา 26.00      26.00          8.00       8.00          34.00          

4.23       เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ 1.00       เหมา 16.00      16.00          5.00       5.00          21.00          

4.25       ประตูน้ าขนาด 1/2 " 2.00       ตัว 180.00     360.00        -        -           360.00        

4.26       สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2" 3.00       ตัว 120.00     360.00        -        -           360.00        

4.27       สายช าระ 1.00       ชุด 250.00     250.00        -        -           250.00        

4.28       ฝาปิดท่อน้ าท้ิง 2" . 2.00       อัน 20.00      40.00          -        -           -             

4.29       รางจับกันล่ืน รูปตัวแอล พร้อมติดต้ัง 1.00       ชุด 1,490.00  1,490.00      -        -           1,490.00      (ราคาจ้างเหมา)

4.30       รางจับกันล่ืน รูปตัวยู พร้อมติดต้ัง 1.00       ชุด 1,290.00  1,290.00      -        -           1,290.00      (ราคาจ้างเหมา)

5. งานรั ว

5.1        เหล็กเสาร้ัว 1 1/2"x 1 1/2"  หนา2.8 mm 3.00       เส้น 430.00     1,290.00      -        -           1,290.00      

5.2        เหล็กกล่อง 1"x1"  หนา2.8 mm 9.00       เส้น 220.00     1,980.00      -        -           1,980.00      

5.3        แผ่นเพส 4"x4" 18.00     ท่อน 40.00      720.00        -        -           720.00        

5.4        พุกเหล็ก 2 หุน 40.00     เส้น 10.00      400.00        -        -           400.00        

5.5        ไม้ระแนง 4" ยาว 3 เมตร 16.00     แผ่น 37.00      592.00        14.00     224.00       816.00        

5.6        ไม้ระแนง 3" ยาว 3 เมตร 16.00     แผ่น 31.00      496.00        14.00     224.00       720.00        

5.7        น็อตยึดไม้ระแนง 1 " 300.00   ตัว 1.50        450.00        -        -           450.00        

6. งานสี -             

6.1        สีรองพ้ืนปูนใหม่ 18 ลิตร 1.00       ถัง 1,225.00  1,225.00      -        -           1,225.00      

6.2        สีขาวควันบุหร่ี 18 ลิตร 2.00       ถัง 1,190.00  2,380.00      120.00   240.00       2,620.00      

6.3        แปรงทาสี 3" 4.00       อัน 50.00      200.00        -        -           200.00        

6.4        แปรงหูกระต่าย 3" 2.00       อัน 40.00      80.00          -        -           80.00          

6.5        แปรงทาสี 4" 4.00       อัน 60.00      240.00        -        -           240.00        

6.6        ลูกกล้ิงทาสี 10" 4.00       อัน 60.00      240.00        -        -           240.00        

6.7        สีกันสนิม 6.00       แกลลอน 370.00     2,220.00      -        -           2,220.00      

6.8        สีน้ ามันกันเป่ือน 4.00       แกลลอน 350.00     1,400.00      120.00   480.00       1,880.00      

6.9        สีย้อมไม้ 1.00       แกลลอน 1,580.00  1,580.00      130.00   130.00       1,710.00      

6.10       น้ ามันสนหรือทินเนอร์ 8.00       แกลลอน 325.00     2,600.00      -        -           2,600.00      

7.งานไฟฟ้า

7.1        สายไฟ  ขนาด 2-4 sq.mm. IEC01( THW) 60.00     เมตร 18.00      1,080.00      10.00     600.00       1,680.00      

7.2        สายไฟขนาด  2x 2.5 พร้อมสายกราด์ 1.5 sq.mm VAF. 25.00     เมตร 39.67      991.67        16.00     400.00       1,391.67      

7.3        สายไฟขนาด  2x 2.5 sq.mm  VAF. 36.00     เมตร 18.33      660.00        6.00       216.00       876.00        

7.4        สายไฟขนาด 2 X 1.5 sq.mm. VAF. 30.00     เมตร 11.00      330.00        6.00       180.00       510.00        

7.5        ตู้ Consumer Unit พร้อมสวิตช์ตัดตอน 4 ช่อง 1.00       ชุด 1,400.00  1,400.00      150.00   150.00       1,550.00      

7.6        เต้ารับคู่ขนาด 16A ชนิดมีขาดินพร้อมกล่องและหน้ากาก 3.00       ชุด 120.00     360.00        150.00   450.00       810.00        

7.7        สวิตช์ขนาด 16A พร้อมกล่องและหน้ากาก 5.00       ชุด 70.00      350.00        150.00   750.00       1,100.00      

7.8        ชุดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเปลือยหลอด 1-18W (ติดแพดาน) 1.00       ชุด 180.00     180.00        115.00   115.00       295.00        

7.9        ชุดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเปลือยหลอด 1-36W (ติดแพดาน) 4.00       ชุด 220.00     880.00        115.00   460.00       1,340.00      



7.10       อุปกรณ์ติดต้ัง(ก๊ิป+ตะปู+พุ๊ก+เกลียวปล่อย+ผ้าเทป) 1.00       ชุด 300.00     300.00        -        -           300.00        

7.11       แท่งกราวด์ 1.5 m 1.00       ชุด 120.00     120.00        100.00   100.00       220.00        

7.12       ท่อยึดขาโคมไฟยาว 4 เมตร 5.00       เส้น 100.00     500.00        25.00     125.00       625.00        

7.13       ท่อpvc ขนาด 1/2 น้ิว 6.00       เส้น 50.00      300.00        15.00     90.00        390.00        

7.14       เทปพันสายไฟ 3.00       ม้วน 25.00      75.00          -        -           75.00          

7.15       แฟลกข้ออ่อน 5.00       เมตร 10.00      50.00          13.00     65.00        115.00        

7.16       แคลมยึดท่อชนิดก้านปู 20.00     ตัว 4.00        80.00          10.00     200.00       280.00        

รวมทั งหมด 245,135.22  54,660.44  299,755.67  

* หมายเหตุ   1.  รายการประมาณไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)


