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HOUSING FOR ALL

บทนํา01

สรุปแผนและยุทธศาสตร์
SUMMARY OF PLANS AND STRATEGIES

พนัธกิจการพฒันาที�อยูอ่าศัย กรุงเทพมหานคร ระยะ 10 ป�

ขับเคลื�อนการพัฒนาที�อยู่อาศัยอย่างครอบคลุม สมดุล และ
เหมาะสม ผ่านกลไกการมีส่วนรว่มและงบประมาณ

คณะกรรมการที�อยู่อาศัยระดับเขต (Collaboration
towards BMA-level and District-level Habitation

Committees for Inclusive Housing)

สง่เสรมิคณุภาพชวีติและการอยูอ่าศัยที�ดี แก่ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครทกุกลุ่ม

พฒันาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
และศักยภาพองค์กรชุมชน

สง่เสรมิและพฒันากลไกด้านการเงิน

รว่มมอืกับทกุหนว่ยงานทั�งภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคม 

ทกุระดับรายได้ โดยเฉพาะกลุม่ชุมชนผูม้รีายไดน้อ้ยถึงปานกลาง 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผูด้้อยโอกาส อยา่งเป�นธรรมและ

เสมอภาค (High Quality of Living for All)

(Staff and Community Strengthening) และจดัทําระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศสาํหรบัใชว้างแผน บรหิารจดัการ และพฒันา
ที�อยูอ่าศัย (Data and Information Management for
Habitation) เพื�อใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็สามารถพึ�งพาและ

จดัการตนเองดา้นการอยูอ่าศัยไดอ้ยา่งยั�งยนื

ทั�งในระดับเมอืงและระดับชุมชนเพื�อใหท้กุครวัเรอืนเขา้ถึง
การอยูอ่าศัยและคณุภาพชวีติที�ดีอยา่งเพยีงพอและในราคาที�
จา่ยได้ (Financial and Budgeting for Good and

Affordable Habitation)



เริ�มต้น

แผนปฏิบติัการ 5 ป� พฒันาที�อยูอ่าศัย

บทนํา 02

รวบรวมขอ้มูล และ
ศึกษาความต้องการ
ของชุมชนใน 50 เขต

สรา้งความเขม้แขง็ บม่เพาะผูน้ําสาํนักงานเขต
และองค์กรชุมชน อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปรบัปรุง พื�นฟูพื�นที�นํารอ่งต้นแบบ
สู ่"เมอืงสขุภาวะ"

ป�ที� 1

ป�ที� 2 - 3

ป�ที� 4 - 5



ยุทธศาสตรแ์ละตัวชี�วดัการพฒันาที�อยูอ่าศัย

ยุทธศาสตรที์� 1
บูรณาการรว่มมอืพฒันา 

"การอยูอ่าศัยและคณุภาพชวีติ"

ยุทธศาสตรที์� 2
ยกระดับองค์กร ความรู ้
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

บทนํา03

สง่เสรมิการพฒันาที�อยูอ่าศัยที�ปลอดภัย
และไดม้าตรฐานอยา่งทั�วถึง

พฒันาเมอืง ที�อยูอ่าศัยและระบบขนสง่
สาธารณะใหเ้ติบโตอยา่งยั�งยนื

ออกแบบและพฒันาที�อยูอ่าศัย 
ที�เหมาะสมและเป�นธรรมสาํหรบัทกุคน 

เพิ�มประสทิธภิาพโครงสรา้งพื�นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ

ที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อมอยา่งทั�วถึง

สง่เสรมิการพฒันาที�อยูอ่าศัยแบบผสมผสาน
บรเิวณรอบสถานีรถไฟฟ�า (TOD)

ที�อยูอ่าศัยปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

การปรบัปรุง
ซอ่มแซมที�อยูอ่าศัย

มคีู่มอืที�ได้มาตรฐานพื�นที�กิจกรรม
เพิ�มขึ�น

ทางเดินเท้า/ทางจกัรยาน
ระหวา่งชุมชนกับขนสง่มวลชน

แหล่งท่องเที�ยว/
ทัศนียภาพด้านสิ�งแวดล้อม 

ชุมชนเป�นมติรกับ
สิ�งแวดล้อม

จาํนวนชุมชนแออัด
ลดลง 

ที�อยูอ่าศัยที�เหมาะสมและ
หลากหลายในแต่ละบรบิท

ความรว่มมอืกับ
ภาคีเครอืขา่ย

สง่เสรมิโครงสรา้งพื�นฐาน

การเชญิภาคี
เครอืขา่ย

การประชุมรว่มกับ
ภาคีเครอืขา่ย

สง่เสรมิการสรา้ง
อาชพีในชุมชน

พฒันากลไกและโอกาสในการเขา้ถึง
ระบบการเงินที�สอดคล้องและเหมาะสม

กับศักยภาพของประชาชน

ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและ
ขอ้บญัญัติที�เหมาะสมและยดืหยุน่

ต่อการเปลี�ยนแปลง

ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งและ
เพิ�มประสทิธภิาพระบบการปฏิบติังาน
ด้านที�อยูอ่าศัยโดยใชเ้ทคโนโลยดีิจทัิล

แหล่งเงินทนุภายนอก
ในการเขา้ถึงที�อยูอ่าศัย 

แหล่งเงินทนุ
ภายนอกสนับสนุน
การประกอบอาชพี 

การจดัตั�งกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรพัย์

หน่วยงานหลักในการขบัเคลื�อน
กระบวนการปรบัปรุงระเบยีบ  

การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้

มคีู่มอืที�ได้มาตรฐาน



ยุทธศาสตรที์� 4
สรา้งกลไกการเงินและกองทนุให้
ทกุคนเป�นเจา้ของที�อยูอ่าศัย

ยุทธศาสตรที์� 3
ปฏิบติัการพฒันาที�อยูอ่าศัยแก่

ชุมชนทกุระดับรายได้

บทนํา 04

พฒันากลไกและโอกาสในการเขา้ถึงระบบการเงิน
และอาชพีที�สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชน

ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บญัญัติที�
เหมาะสมและยดืหยุน่ต่อการเปลี�ยนแปลง

ปรบัปรงุ  พฒันาโครงสรา้ง และเพิ�มประสทิธภิาพระบบ
การปฏิบติังานดา้นที�อยูอ่าศัยโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล

การประชุมรว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงาน 

สง่เสรมิและพฒันาแนวทางประสานความรว่มมอื
ภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

เสรมิสรา้งและพฒันากลไกความรว่มมอืระหวา่ง
ภาคีเครอืขา่ย

สนับสนุนกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน

การประชุมระหวา่ง
ภาคีเครอืขา่ย

การรวมกลุ่มระดับชุมชน

จดัโครงการอบรม
พฒันาความรู ้

จดัโครงการพฒันา
ทักษะอาชพี 

การมฐีานขอ้มูลแบบเรยีลไทม์
ทกุกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร

การรวมกลุ่มอาชพี/
วสิาหกิจชุมชน



กรอบการพฒันา 6 กลุ่มเขต

กรุงเทพเหนือ

ดําเนินการจดัตั�งหน่วยงานเฉพาะที�ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากทกุภาคสว่น โดยมหีน่วยงาน

การพฒันาที�อยูอ่าศัยที�เน้นพจิารณาพื�นที�จดัตั�งชุมชนใหมที่�ใกล้เคียงจุดเดิม เนื�องจาก ทางเขต
ต้องการจดัระเบยีบที�อยูอ่าศัยรมิคลอง

      สว่นกลางระดับสาํนักทําหน้าที�ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน เพราะ มอํีานาจและงบประมาณสนับสนุน
      สาํนักงานเขต

กรุงเทพกลาง

ดําเนินการจดัตั�งหน่วยงาน กําหนดงบประมาณที�ชดัเจน ขอ้กําหนด กฎหมายและพฒันาฐานขอ้มูล
เพื�อใชเ้ป�นเครื�องมอืในการดําเนินงาน โดยมหีน่วยงานสว่นกลางระดับสาํนักทําหน้าที�ประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน ในขณะเดียวกันสาํนักงานเขตรว่มดําเนินงานอยา่งใกล้ชดิกับกลุ่มเป�าหมาย
การพฒันาที�อยูอ่าศัยแนวดิ�ง เนื�องจากที�ดินมรีาคาสงูและสว่นใหญ่มเีจา้ของถือครองกรรมสทิธิ�

       อยูแ่ล้ว

กรุงเทพตะวนัออก

ดําเนินการจดัตั�งหน่วยงานเฉพาะ โดยเพิ�มอัตรากําลังที�มคีวามเชี�ยวชาญด้าน

การพฒันาที�อยูอ่าศัยแนวดิ�งผสมอาคารขนาดกลางและใหญ่ใหเ้หมาะสมตามราคาที�ดิน ซึ�งสงูขึ�น
และสว่นใหญ่มเีจา้ของถือครองกรรมสทิธิ�อยูแ่ล้ว

       ที�อยูอ่าศัยใหแ้ก่สาํนักงานเขต เพิ�มอํานาจใหกั้บท้องถิ�นในการวางแผนพฒันาที�อยูอ่าศัย และ
       เสนอใหแ้ก้ไขกฎหมายในลักษณะการบงัคับใหเ้ป�นพื�นที�สาธารณะ (เงื�อนไขเวลา)

สาํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัยต้องดําเนินการแบบครบวงจรและทําหน้าที�ประสานงาน

ควรเน้นการพฒันาที�อยูอ่าศัยแนวดิ�งที�มพีื�นที�สว่นรวมเพื�อสรา้งรายได้ และสรา้งงาน ในกรณีที�มี
ความจาํเป�นต้องจดัหาที�อยูอ่าศัยที�ไกลกวา่จุดเดิม

      โดยสาํนักงานเขตเป�นหน่วยงานสนับสนุน

สาํนักงานเขตทําหน้าที�ประสานนโยบายในเขตพื�นที� ทํางานกับชุมชนและประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก
การพฒันาที�อยูอ่าศัยราคาถกูที�สามารถสง่เสรมิวถีิชวีติการเกษตรได้ เนื�องจาก ทางเขตมี

      ความหนาแน่นของประชากรสงูเมื�อเทียบกับสดัสว่นที�ดินที�สามารถพฒันาด้านที�อยูอ่าศัย

ใหส้าํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัยเป�นหน่วยงานกลาง รวบรวมจดัเก็บฐานขอ้มูลและชว่ยสาํนักงานเขต
ประสานงาน
การพฒันาที�อยูอ่าศัยแนวดิ�งที�มพีื�นที�สว่นกลาง เนื�องจาก ทางเขตมคีวามหนาแน่นของประชากรสงู
และที�ดินสาํหรบัพฒันาด้านที�อยูอ่าศัยน้อย

กรุงเทพใต้

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

กรอบการพฒันากลุ่มเขต

บทนํา05

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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เขตหว้ยขวางเขตหว้ยขวาง
เขตวฒันาเขตวฒันา
เขตปทมุวนัเขตปทมุวนั

บทนํา 06

ตัวเลขความต้องการที�อยูอ่าศัยของชุมชน

บทวเิคราะห์ความเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัด
เนื�องจากแต่ละเขตมคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิแออัดไมเ่ท่ากัน จากขอ้มูลสถิติกรมการปกครอง ป� 2563 บา้นในกรุงเทพมหานคร มจีาํนวนทั�งสิ�น 3.103 ล้านหลัง
ประชากรตามทะเบยีน 5.588 ล้านคน เมื�อเฉลี�ยประชากร/บา้นจงึมขีนาดครวัเรอืน 1.8 คน อยา่งไรก็ตาม เมื�อใชส้ถิติเดียวกันเฉพาะในชุมชนจดทะเบยีนกับ
กรุงเทพฯ ขอ้มูลชุมชนจดทะเบยีน สาํนักงานการพฒันาชุมชน สาํนักพฒันาสงัคม ป� 2564 มจีาํนวน 2,016 ชุมชน มจีาํนวนบา้น 0.476 ล้านหลัง และมี
ประชากร 2.057 ล้านคน ขนาดครวัเรอืนภายในชุมชนจงึเป�น 4.32 คน ดังนั�น ค่าความเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดระหวา่งขนาดครวัเรอืนทั�วไปและขนาดครวัเรอืน
ในชุมชนจะเป�น 2.4 เท่า สถิติค่าความเหลื�อมลํ�าแออัดของแต่ละเขตแตกต่างกันไปทั�ง 50 เขต ผูว้จิยัคํานวณรายเขตพบวา่ 3 เขตแรกที�เหลื�อมลํ�ามากที�สดุ
ได้แก่ หว้ยขวาง วฒันาและปทมุวนั มค่ีา 5.33, 4.66 และ 4.30 ตามลําดับ สว่น 3 เขตที�เหลื�อมลํ�าน้อยที�สดุ ได้แก่ หนองแขม คลองสามวาและหนองจอก 
มค่ีา 1.37, 1.38 และ 1.40 ตามลําดับทั�งนี� Decile-10 (5 เขตสงูสดุ) มค่ีาเหลื�อมลํ�าเฉลี�ยสงูกวา่ Decile-1 (5 เขตตํ�าสดุ) ถึง 2.97 เท่าตัว

กลุม่เขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�ากลุม่เขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�า
มากที�สดุมากที�สดุ

จาํนวนบา้นในชุมชนแออัดและจาํนวนบา้นบุกรุกใน6กลุ่มเขต

กลุ่มเขต



บทวเิคราะห์ขอ้มูลสภาวการณ์ด้านการพฒันาที�อยูอ่าศัย

บทนํา07

แผนที�แสดงระดับความเหลื�อมลํ�าเชงิแออัด ระหวา่งบา้นทั�งเขตกับบา้นในชุมชนของเขต

แสดงพื�นที�ที�มรีะดับความเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัด โดยใชข้อ้มูลสถิติที�วเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มูลจาํนวน
คนในบา้นเฉลี�ยเฉพาะบา้นในชุมชน หารด้วยจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย แบง่การแสดงผลออกเป�น 
6 กลุ่มเขตตามระดับความเหลื�อมลํ�าเชงิแออัด

เมื�อพจิารณาจากแผนที�เป�นรายกลุ่มเขตพบวา่พื�นที�กลุ่มเขตกรุงเทพใต้มค่ีาความเหลื�อมลํ�าเชงิแออัด
ในชุมชนสงูที�สดุอยูที่� 3.61 เท่าตัว และในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกมค่ีาความเหลื�อมลํ�าเชงิแออัด
ในชุมชนน้อยที�สดุใน 6 กลุ่มเขต โดยมรีะดับความเหลื�อมลํ�าอยูที่� 1.91 เท่าตัว อยา่งไรก็ตาม
การวเิคราะหข์อ้มูลจากแผนที�ยงัสามารถเลือกวเิคราะหพ์ื�นที�เฉพาะเป�นรายเขตได้อีกด้วย โดยแผนที�
แสดงใหเ้หน็วา่เขตที�มค่ีาความเหลื�อมลํ�าเชงิแออัดในชุมชนสงูที�สดุของกรุงเทพมหานครอยูที่� 
เขตหว้ยขวาง อยูที่� 5.33 เท่าตัว (ดตูารางหน้า 6 ประกอบแผนที�) 

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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เท่าตัว

> 5.0
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บทนํา09

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก โดยใชข้อ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุกที�คํานวณจากขอ้มูลจาํนวนบา้นใน
ชุมชนบุกรุกรายเขต หารด้วยจาํนวนบา้นในชุมชนรายเขต โดยเขตที�มสีดัสว่นบา้นบุกรุกสงูที�สดุ
5 เขตแรก ได้แก่

เขตหว้ยขวาง มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 73.5 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 2,438 หลัง) 
เขตยานนาวา มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 37.74 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,068 หลัง) 
เขตคลองเตย มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 35.57 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 6,454 หลัง)
เขตราชเทว ีมสีดัสว่นบา้นบุกรุก 27.74 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,304 หลัง)
เขตจตจุกัร มสีดัสว่นบา้นบุกรุก 20.83 เปอรเ์ซน็ต์ (จาํนวนบา้น 1,830 หลัง)

1.
2.
3.
4.
5.

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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บทนํา11

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย เฉพาะบา้นในชุมชน

แสดงแผนที�โดยใชข้อ้มูลสดัสว่นของบา้นในชุมชนแออัด หากเปรยีบเทียบกับขอ้มูลจาํนวนคนใน
บา้นเฉลี�ยเฉพาะบา้นในชุมชน เมื�อพจิารณาจากแผนที�ทําใหพ้บวา่โดยสว่นใหญ่ขอ้มูลสองชุดจะมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ในพื�นที�ที�มสีดัสว่นของบา้นในชุมชนแออัดสงู ทําใหม้ี
จาํนวนเฉลี�ยของคนในบา้นสงูตาม

แต่มบีางพื�นที�ที�มสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด อยูใ่นชว่ง 1 - 4 หลัง และ 4 -14 หลัง ซึ�งเป�นค่าชว่ง
ที�ตํ�ามาก แต่มจีาํนวนคนในบา้นเฉลี�ยสงู 5-6 คน/บา้น เชน่ ในเขตสวนหลวง เขตจอมทอง และ
เขตบางขุนเทียน

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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เขต

หว้ยขวาง

รอ้ยละ

35.90

SE

2.2

ยานนาวา 36.80 2.9

คันนายาว 35.30 2

วฒันา 35.50 1.9

บางซื�อ 35.00 2.1

วงัทองหลาง 35.10 2.5

จตจุกัร 34.80 2.1

บางกอกน้อย 35.00 2.5

คลองสามวา 34.50 1.9

หลักสี� 34.70 2

สมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

บทนํา13

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม (GINI COEFFICIENT)

แผนที�แสดงเขตที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงูที�สดุ 10 เขต
ของกรุงเทพมหานคร โดยจากการสรุปขอ้มูลในตารางดังกล่าวพบวา่
เขตยานนาวา เป�นเขตที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงูสดุอยูที่�
รอ้ยละ 36.8 โดยพจิารณาค่าสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมเป�นตัวบง่ชี�
การกระจายรายได้ที�ไมเ่สมอภาคหรอืความไมเ่ท่าเทียม หากพื�นที�ใดมี
ค่าสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงูแสดงใหเ้หน็ถึงความเหลื�อมล�าสงู
หรอืการกระจายด้านรายได้ที�ไมเ่สมอภาค

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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บทนํา 14

แผนที�แสดงขอ้มูลภาษีรวม ต่อสดัสว่นประชากร
(ภาษีโรงเรอืนและที�ดิน/ภาษีบาํรุงท้องที�/ภาษีป�าย)

แผนที�แสดงพื�นที�ที�มภีาษีรวมสงูที�สดุ 30 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลที�นํามาใชเ้ป�นขอ้มูลภาษีรวมที�มี
การจดัเก็บในแต่ละเขตประกอบด้วย ภาษีโรงเรอืนและที�ดิน ภาษีบาํรุงท้องที� และภาษีป�าย นํามาหารเฉลี�ยด้วย
จาํนวนประชากรพื�นที� โดยเขตที�มจีาํนวนภาษีรวมทั�งพื�นที� และภาษีรวม/จาํนวนประชากรสงูที�สดุของกรุงเทพ 
ได้แก่ เขตปทมุวนั และ เขตบางรกั มจีาํนวนภาษีรวมอยูที่� 1,539,781,677.99 บาท (31,825.51 บาท/คน) 
และ 1,022,771,883.05 บาท (21,216.25 บาท/คน) ตามลําดับเขตที�มจีาํนวนภาษีรวมต่อประชากรสงูสดุ
ของกรุงเทพมหานคร 5 เขตแรก ประกอบด้วย เขตปทมุวนั เขตบางรกั เขตวฒันา เขตสมัพนัธวงศ์ และ
เขตคลองเตย ซึ�งเป�นพื�นที�เขตกรุงเทพชั�นในศูนยก์ลางการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคม 

326.05 - 868.26

868.26 - 1,490.45

1,490.45 - 2,089.31

2,089.31 - 4,675.56

4,675.56 - 31,825.50

จตจุกัร

หว้ยขวาง

วฒันา

คลองเตย

ปทมุวนั
ราชเทวี

สาทร

บางรกั

ป�อมปราบฯ

สมัพนัธวงศ์
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ทววีฒันา
4,590 พระนคร

8,014

ป�อมปราบฯ
5,164

ปทมุวนั
6,963

บางรกั
4,997

แผนที�แสดงงบประมาณรายจา่ยต่อสดัสว่นประชากรของกรุงเทพมหานคร

บทนํา15

แผนที�แสดงขอ้มูลงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ด้วยการวเิคราะหข์อ้มูลจากฐานระบบภมูสิารสนเทศสถิติ
โดยกองนโยบายและวชิาการสถิติ สาํนักงานสถิติ หารด้วยจาํนวนประชากรรวมรายเขต ซึ�งพบวา่าเขตพื�นที�ที�แสดง
ขอ้มูลงบประมาณรายจา่ยต่อหวัประชากรสงูที�สดุ 5 เขตแรก ได้แก่ 1) เขตสมัพนัธวงศ์ (8,287 บาท/คน)
2) เขตพระนคร (8,013 บาท/คน) 3) เขตปทมุวนั (6,963 บาท/คน) 4) เขตป�อมปราบศัตรูพา่ย (5,163 บาท/คน) และ
5) เขตบางรกั (4,996 บาท/คน) เชน่เดียวกับขอ้มูลภาษีรวม/ประชากร เขตที�มงีบประมาณรายจา่ยสงูที�สดุเป�นเขตใน
กลุ่มกรุงเทพชั�นในเป�นพื�นที�ที�มกีารพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคมของกรุงเทพมหานคร เวน้เพยีงแต่พื�นที�เขตทววีฒันา
ในแผนที�แสดงใหเ้หน็ว่าเขตในกลุ่มกรุงธนเหนือเป�นเขตเดียวที�ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที�มีงบประมาณรายจ่ายต่อสัดส่วน
ประชากรสงูถึง 4,590 บาท/คน 

ราชเทวี
4,989

สมัพนัธวงศ์
8,288

1,936 - 3,205
3,205 - 4,475

4,475 - 5,745

5,745 - 7,015
7,015 - 8,290
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DATA ANALYTICS

บทนํา 16

แผนที�แสดงระบบขนส่ง (BTS MRT และ ARL) กรุงเทพมหานคร 

เป�นการอ้างอิงข้อมูลเชงิพื�นที� จากแหล่งข้อมูลเป�ด Data.go.th Statgis.nso.go.th และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรก์รุงเทพมหานคร เพื�อเป�นเครื�องมือในการ
พิจารณาศักยภาพในเชงิโครงสรา้งของพื�นที� เพื�อรองรบัการพัฒนาด้านที�อยู่อาศัย และแหล่งงานในอนาคต 

แผนที�แสดงโครงสรา้งระบบขนสง่ทางราง ประกอบด้วยรถไฟฟ�ายกระดับ BTS (Bangkok Mass Transit System)
รถไฟฟ�ามหานคร MRT (Metropolitan Rapid Transit) และ รถไฟเชื�อมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ARL (Airport
Rail Link) โดยแสดงขอ้มูลในรูปของเสน้ทางขนสง่ สถานีหลัก และสถานีเปลี�ยนถ่าย (Central Hub) ที�มสีถานะให้
บรกิารแล้วในป�จจุบนั กําลังดําเนินการก่อสรา้งและวางแผนการก่อสรา้งในอนาคต โดยที�ขอ้มูลการขนสง่ทางรางเป�น
ขอ้มูลสาํคัญในการตัดสนิใจใหกั้บหน่วยงานรฐั นักวเิคราะหน์โยบาย หรอืนักพฒันาในการวเิคราะหศั์กยภาพของพื�นที�
ทั�งในป�จจุบนั และในอนาคตเมื�อระบบขนสง่เขา้ถึงพื�นที� 



บทวเิคราะห์ขอ้มูลสภาวการณ์ด้านการพฒันาที�อยูอ่าศัย

บทนํา17

แผนที�แสดงที�ตั�งสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร 

แผนที�แสดงตําแหน่งที�ตั�งของสถานศึกษา โดยประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา โรงเรยีนรฐัในสงักัด (กทม. สพฐ.)
อาชวีศึกษา โรงเรยีน หรอื ศูนยฝ์�กอาชพี และโรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม ่ขอ้มูลด้านการศึกษาสะท้อนใหเ้หน็ศักยภาพ
ของพื�นที�ด้านมติิทางสงัคม ในการพฒันาศักยภาพของประชากรทั�งทักษะอาชพี ทักษะการดําเนินชวีติ และยงัสะท้อนถึง
ศักยภาพของพื�นที�เพื�อรองรบักลุ่มประชากร/เด็กที�อยูใ่นพื�นที� ที�สามารถเขา้ถึงการศึกษาได้

ที�ตั�งสถาบนัอุดมศึกษา

ที�ตั�งโรงเรยีนเกษตรทฤษฎีใหม่

ที�ตั�งโรงเรยีนฝ�กอาชพี
และศูนยฝ์�กอาชพี

ที�ตั�งสถานศึกษา
อาชวีศึกษา

โรงเรยีนในสงักัด สพฐ

โรงเรยีนสงักัด
กรุงเทพมหานคร

โรงเรยีนในสงักัด สช

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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DATA ANALYTICS

บทนํา 18

แผนที�แสดงพื�นที�สีเขียว กรุงเทพมหานคร

เป�นการอ้างอิงข้อมูลเชงิพื�นที� จากแหล่งข้อมูลเป�ด Data.go.th Statgis.nso.go.th และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรก์รุงเทพมหานคร เพื�อเป�นเครื�องมือในการ
พิจารณาศักยภาพในเชงิโครงสรา้งของพื�นที� เพื�อรองรบัการพัฒนาด้านที�อยู่อาศัย และแหล่งงานในอนาคต 

แผนที�แสดงจาํนวนพื�นที�สเีขยีวของกรงุเทพมหานคร โดยขอ้มูลแสดง
จาํนวนตําแหนง่ของพื�นที�สเีขยีวที�พบในแต่ละเขตของกรงุเทพมหานคร
เป�นขอ้มูลที�ชว่ยในการวเิคราะหเ์พื�อพฒันาพื�นที�สเีขยีวและเพื�อตอบสนอง
ความต้องการของประชากร อีกทั�งขอ้มูลชุดนี�ยงัสามารถนําไปวเิคราะห์
เพื�อเพิ�มศักยภาพของพื�นที� เชน่ การพฒันาพื�นที�สเีขยีวรกรา้งใหก้ลายเป�น
พื�นที�ดา้นการเกษตรของเมอืง หรอื การพฒันาสวนสาธารณะ เนื�องจาก
ขอ้มูลชุดนี�เป�นการรวบรวมตําแหนง่ของพื�นที�สเีขยีวทกุประเภทไมเ่ฉพาะ
เจาะจงเพยีงพื�นที�สวนสาธารณะเท่านั�น โดยรายละเอียดของจาํนวนพื�นที�
สเีขยีว ไดแ้สดงการสรปุขอ้มูลตามกลุม่เขตในตารางดงันี�

กรุงเทพเหนือ 894   แหง่

กรุงเทพกลาง 1,042 แหง่

กรุงเทพตะวนัออก 1,554 แหง่

กรุงเทพใต้ 1,851 แหง่

กรุงธนใต้ 1,713 แหง่

กรุงธนเหนือ 1,198 แหง่

จาํนวนพื�นที�สเีขยีวรายกลุ่มเขต
กลุ่มเขต จาํนวนพื�นที�สเีขยีว

บางรกั

พระโขนง

บางขุนเทียน

บางแค

คันนายาว
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พนัธกิจ 1

การวิเคราะห์สภาพการณ์ป�จจุบันและทิศทางการ
เติบโตของเมือง
รูปแบบที�อยู่อาศัยและการเป�นเจ้าของที�อยู่อาศัย
กรอบและเครื�องมือทางกฎหมาย
การติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงแผน

พนัธกิจ 4 

แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรโครงการ

พนัธกิจ 3 

แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรโครงการ

พนัธกิจ 2

การมีส่วนรว่มของชุมชน
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ผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร สภาเขต
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โครงสรา้ง พนัธกิจ 
และ บทบาทหน้าที�
ของ กทม.

โครงสรา้งกรุงเทพมหานคร

สาํนักงาน ก.ก. สาํนักปลัด
กรุงเทพมหานคร สาํนัก 15 สาํนัก

สาํนักงานเลขานุการ
ผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร
สาํนักงานเลขานุการ
สภากรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขต 

1.สาํนักยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล

พฒันาสูค่วามเป�นเลิศทางด้านการจดับรกิารสงัคมโดยตระหนักถึง
ความเสมอภาคและเคารพในศักดิ�ศร ีของความเป�นมนุษย์
จดัการศึกษาและสรา้งอาชพีใหป้ระชาชนมคีวามเป�นอยู ่         

 อยา่งยั�งยนืตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สง่เสรมิและสนับสนุนงานด้านพฒันาสงัคมด้วยกระบวนการ       

 มสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น
สง่เสรมิและพฒันาความรูใ้หกั้บบุคลากรในองค์กรและประชาชน

1.

2.

3.

4.

พนัธกิจ

สาํนักงานการพฒันาชุมชน สาํนักงานการสง่เสรมิอาชพีสาํนักงานสวสัดิการสงัคม
สง่เสรมิและจดัสวสัดิการสงัคมแก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้น
การจดัสวสัดิการและการสงัคมสงเคราะห์
แก่เด็ก สตร ีครอบครวั ผูส้งูอายุ คนพกิาร
ผูด้้อยโอกาส และผูป้ระสบป�ญหาทางสงัคม
ใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
และได้รบัสวสัดิการสงัคมขั�นพื�นฐานอยา่ง
ทั�วถึง

สง่เสรมิ สนับสนุนการดําเนินงานด้าน
พฒันาชุมชนในทกุมติิ ทั�งด้านกายภาพ
และสิ�งแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม
อนามยั และจติใจ
แนะนํา ชว่ยเหลือประชาชนผูม้รีายได้น้อย
เกี�ยวกับการพฒันาที�อยูอ่าศัยและ
ประสานจดัหาที�อยูอ่าศัย
บรหิารจดัการโครงการที�อยูอ่าศัยสาํหรบั
ผูม้รีายได้น้อย

สง่เสรมิอาชพีและพฒันาอาชพี
สง่เสรมิและพฒันาการสรา้งผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากภมูปิ�ญญาท้องถิ�น
การพฒันาหลักสตูรการฝ�กอบรม
วชิาชพีระยะสั�น

สาํนักงานเลขานุการ

กองนโยบายและแผนงาน

11.สาํนักวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว
12.สาํนักการศึกษา
13.สาํนักการแพทย์
14.สาํนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ภาคีหลัก

หน่วยงานภาคี

หน่วยงานหลักสญัลักษณ์

หน่วยงานใหม่

หน่วยงานเดิม

15.สาํนักสิ�งแวดล้อม

9.สาํนักเทศกิจ
10.สาํนักพฒันาสงัคม

2.สาํนักอนามยั

5.สาํนักการโยธา
6.สาํนักการจราจรและขนสง่

3.สาํนักป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.สาํนักการคลัง

8.สาํนักการระบายนํ�า
7.สาํนักการวางผงัและพฒันาเมอืง

หน่วยงานด้านที�ดิน
กรมธนารกัษ์ 
สาํนักงานทรพัยสนิพระมหากษัตรยิ ์
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
กรมการศาสนา
ฯลฯ

หน่วยงานด้านคณุภาพชวีติและที�อยูอ่าศัย

กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงของมนุษย ์(พม.)
การเคหะแหง่ชาติ
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)

สาํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัย
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การวเิคราะห์สภาพการณป์�จจุบนั
และทิศทางการเติบโตของเมอืง
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8. ป�ญหาการขาดพื�นที�สเีขยีว

6. ป�ญหาระบบสาธารณูปโภค

7. ป�ญหาชุมชนเชา่ที�เป�นสว่นใหญ่

4. ป�ญหาชุมชนแออัด

1. ป�ญหาบุกรุกพื�นที�

2. ป�ญหาการหาที�อยูอ่าศัยใหม่

3.ป�ญหาที�ดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ�

5. ป�ญหาจากการกลายเป�นแหล่งงาน

ป�ญหาเชงิพื�นที�

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll


บ้านที�ทุกส่วนของบ้านไม่ติดกับบ้านหลังอื�น
เป�นบ้านที�ใหค้วามเป�นส่วนตัวกับผู้อาศัย
มากที�สุด มีพื�นที�ว่างรอบบ้านที�สามารถ

ต่อเติมได้ตามต้องการ 
มักมีพื�นที�ใชส้อยมากกว่าบ้านประเภทอื�น ๆ

เหมาะสาํหรบัผู้ที�มีงบประมาณมากพอ
ในการซื�อ เนื�องจาก ราคาบ้านสูงกว่า
ประเภทอื�น ๆ และพ่วงด้วยราคาที�ดิน 

มักอาศัยอยู่กับครอบครวัใหญ่
ที�มีสมาชกิมากกว่า 4 คนขึ�นไป และ

ผู้ที�ชอบความเป�นส่วนตัวสูง

อาคารที�ใชเ้ป�นที�อยู่อาศัยก่อสรา้งติดกัน
สองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป�นบ้าน 

มีที�ว่างระหว่างรั�วหรอืแนวเขตที�ดินติดกับ
ตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของ
แต่ละบ้านแยกจากกันเป�นสัดส่วน

ตอบโจทย์ความต้องการที�อยู่อาศัยที�มี
พื�นที�ใชส้อยมาก มีฟ�งก์ชนัการใชส้อย
ครบครนั และใหค้วามเป�นส่วนตัวสูงใน
ราคาที�จับต้องได้มากกว่าบ้านเดี�ยว โดย
เหมาะกับผู้ที�มีงบประมาณในการซื�อบ้าน

มากพอสมควร 

บ้านแถวหรอืตึกแถวที�อยู่ติดต่อกันเป�นแถว
ตั�งแต่ 2 คูหาขึ�นไป ใชผ้นังและรั�วรว่มกัน 
ตัวบ้านสูงประมาณ 2-3 ชั�นขึ�นไป และมี

สิ�งอํานวยความสะดวกเสรมิเข้ามาครบครนั

มีกลุ่มเป�าหมายที�ครอบครวัขนาดเล็กถึง
กลาง ซึ�งใหค้วามสาํคัญกับการออกแบบ
ตกแต่งที�สวยงามรว่มสมัย การใชส้อย
พื�นที�อย่างคุ้มค่า  รวมถึงพื�นที�ส่วนกลาง
ที�ดีไซน์ใหใ้กล้เคียงกับโครงการบ้านเดี�ยว

อาคารที�ก่อสรา้งต่อเนื�องกันเป�นแถวยาว
ตั�งแต่สองคูหาขึ�นไป เป�นที�อยู่อาศัย
สามารถทําการค้าขาย ประกอบธุรกิจ

ขนาดย่อม  และการสรา้งจะประกอบด้วย
วัสดุทนไฟเป�นส่วนใหญ่

เป�นแบบบา้นที�นิยมใชเ้ป�นที�อยูอ่าศัย
อยา่งมากในแถบชุมชนเมอืง เพราะ
นอกจากจะใชเ้ป�นที�อยูอ่าศัยได้แล้ว 
ยงัสามารถดัดแปลงใหเ้ป�นสถานที�ทํา

การค้าหรอืธุรกิจได้ด้วย โดยชั�นล่างจะแบง่
เป�นรา้นค้ายอ่ย ชั�นสองขึ�นไปเป�นที�อยูอ่าศัย

ตึกหรอือาคารที�สรา้งขึ�นมาเพื�อเป�น
ที�พักอาศัยที�มีหลายชั�น สามารถแบ่ง
ถือกรรมสิทธิ�ออกเป�นส่วน ๆ ได้ หรอื
สามารถทําการซื�อ-ขายเพื�อเป�นเจ้าของ
หอ้งพักภายในอาคารได้โดยสมบูรณ์

เป�นการอยู่รว่มกับคนจาํนวนมาก
โดยแบ่งเป�นยูนิตตามประเภทของ
หอ้งชุด  ภายในมีสิ�งอํานวยความ

สะดวกครบตอบโจทย์การอยู่อาศัยที�
เน้นความสะดวกสบาย และมี

กรรมสิทธิ�รว่มในทรพัย์สินส่วนกลาง

นิยามอาคารที�อยูอ่าศัย ลักษณะการอยูอ่าศัย

ประเภทที� 1 :
บา้นเดี�ยว

ประเภทที� 2 :
บา้นแฝด

ประเภทที� 3 :
ทาวน์โฮม

ประเภทที� 4 :
อาคารพาณิชย ์/ ตึกแถว

ประเภทที� 5 :
คอนโดมเินียม
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รูปแบบที�อยูอ่าศัย และ
การเป�นเจา้ของที�อยูอ่าศัย

คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enTH983TH983&sxsrf=AOaemvLDT_VFurczbP1WZBmCuijg_3Gd2A:1643266455329&q=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiC5NzKrNH1AhUgjdgFHR3bDgAQkeECKAB6BAgCEDI
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll


ประเภทที� 6 :
อพารท์เมนท์ หรอื แฟลต
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จากความเปลี�ยนแปลงด้านการอยูอ่าศัยและป�จจยัที�สาํคัญต่อการพฒันาที�อยูอ่าศัยต่าง ๆ ทําให้
แนวโน้มการเลือกอยูอ่าศัยป�จจุบนัมรีูปแบบที�หลากหลายมากขึ�น ดังนั�น ผูล้งทนุใน บา้น และที�ดิน

จงึมคีวามจาํเป�นต้องตัดสนิใจเลือกประเภทบา้นใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

บ้านพักสวัสดิการ หรอื บ้านพักข้าราชการ
เป�นโครงการที�อยู่อาศัยประเภทเชา่-ซื�อ
รูปแบบอาคาร เชน่ บ้านเดี�ยว ทาวน์เฮ้าส์
บ้านแฝด และอาคารพักอาศัยรวม
สาํหรบัพนักงานราชการและลูกจ้าง

หน่วยงานของรฐั 

ตอบสนองความต้องการของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงาน
ของรฐัที�ต้องการมีที�อยู่อาศัยเป�นของ
ตนเอง  เพื�อความสะดวกในการเดินทาง
ใกล้แหล่งงาน หรอือยู่อาศัยในวัยเกษียณ
ซึ�งข้าราชการที�สนใจจะต้องมีรายได้

เป�นไปตามเกณฑ์ที�กําหนด

ตึกหรอือาคารที�พักอาศัย ที�เจ้าของ
อพารท์เมนท์เป�นผู้ถือกรรมสิทธิ�ทั�ง

อาคาร ส่วนผู้อาศัยมีสิทธิ�เพียงแค่เชา่พัก
เท่านั�น ซึ�งมีการกําหนดระยะเวลาใน
การเข้าพักที�แน่นอน มีการใหบ้รกิาร

ทั�งแบบรายวัน และ รายเดือน

การอยู่อาศัยตามหอ้งชุดที�รวมหอ้งนอน
หอ้งนํ�า หอ้งครวั ตามป�จจัยการอยู่อาศัยที�
จาํเป�นขั�นพื�นฐาน เป�นการอยู่อาศัยรว่มกัน
ภายในอาคาร ผู้อยู่อาศัยส่วนมากเป�น
วัยทํางาน มีการอยู่อาศัยแบบส่วนตัว
โดยส่วนมากจะจาํกัดผู้เข้าพักอาศัย

มีลักษณะคล้ายอพารท์เมนท์มาก 
แต่แตกต่างกันตรงที�ลักษณะอาคารนั�นจะ

มีขนาดที�เล็กกว่า มีราคาที�ตํ�ากว่า 
และโดยส่วนมากจะบรหิารจัดการในรูป

แบบเจ้าของคนเดียวที�เป�นบุคคลธรรมดา 
ซึ�งอพารท์เมนท์จะเป�นในรูปของนิติบุคคล

รปูแบบที�พกัอาศัยที�มลัีกษณะเป�นการ
เชา่หอ้งตามระยะสญัญา โดยสว่นใหญจ่ะอยู่
บรเิวณรอบ ๆ สถานศึกษา มไีวเ้พื�อรองรบั
นกัเรยีน นกัศึกษา หรอื วยัทํางาน ซึ�งมทัี�ง
แบบฝ�� งหญงิและชาย และแบบรวมก็ได ้อยู่
ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.หอพกั พ.ศ.2558

ชุมชนขนาดเล็กที�มีความเกี�ยวพัน
ระหว่างกันแบบพึ�งพาอาศัย  ที�พักอาศัย
ของแต่ละครอบครวัอาจแยกเป�นหลัง ๆ
หรอืจะรวมกันเป�นอาคารเดียวก็ได้ 
ขึ�นอยู่กับพื�นที�ของแต่ละโครงการ

แต่ต้องมีพื�นที�ส่วนกลางสาํหรบัทุกคน

การรวมกลุ่มของหลาย ๆ ครอบครวัที�มี
ความต้องการตรงกันมาอาศัยอยู่ใน
พื�นที�เดียวกันจนกลายเป�นชุมชน
ขนาดย่อม โดยแต่ละครอบครวั

มีพื�นที�ส่วนตัว แต่แชรพ์ื�นที�ส่วนกลางและ
สาธารณูปโภคซึ�งแบ่งสรรป�นส่วนกันดูแล

โครงการอสังหารมิทรพัย์แนวดิ�งที�ผนวก
รวมโครงการที�อยู่อาศัยแบบอาคารชุด
และโครงการเพื�อการพาณิชยกรรมเข้าไว้
ด้วยกัน กลายเป�นพื�นที�ชุมชน ที�เป�น

ศูนย์กลางของการอยู่อาศัย 

 การอยู่อาศัยในรูปแบบอาคารชุด 
ที�สามารถพักอาศัยได้ทั�งรูปแบบเชา่-ซื�อ
โดยโครงการจะเน้นพัฒนาใหม้ีสัดส่วน
พื�นที�พักอาศัยเป�นส่วนมาก และมีพื�นที�

เชงิพาณิชยกรรม รวมถึงการจัดสรรพื�นที�
สาํหรบัสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

ที�ครบครนัใหกั้บผู้พักอาศัย

คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย

นิยามอาคารที�อยูอ่าศัย ลักษณะการอยูอ่าศัย

ประเภทที� 7 :
หอพกั

ประเภทที� 8 :
บา้นพกัสวสัดิการ

ประเภทที� 9 :
CO-HOUSING

ประเภทที� 10 :
อาคาร MIXED-USE



กรอบทางกฎหมายต่อไปนี� อ้างอิงตามกรอบเครื�องมอืในคู่มอื ประกอบด้วย 4 เครื�องมอืหลัก ซึ�งแบง่ตามวตัถปุระสงค์การใชง้าน
ด้วยกัน ได้แก่ เครื�องมอืเพื�อการสื�อสารโครงการ เครื�องมอืเชงินโยบาย เครื�องมอืการออกแบบและพฒันาชุมชนเมอืง และการใช้
เทคโนโลย ีโดยมกีฎหมายที�ครอบคลมุเครื�องมอืทั�งหมด คือ พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
โดยมรีายละเอียดเครื�องมอืทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ดังนี�

พระราชบญัญัติระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (ฉบบัที� 6) 

เครื�องมอื
เพื�อการสื�อสารโครงการ

เครื�องมอืการออกแบบ
และพฒันาชุมชนเมอืง

การใชเ้ทคโนโลยี

เครื�องมอืเชงินโยบาย

พระราชบญัญัติการใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556
แผนแมบ่ทด้านผูม้สีว่นได้สว่นเสยี
หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวธิกีารขอรบัจดัสรรเงินและการนําสง่เงิน

       ค่าธรรมเนียม กองทนุสง่เสรมิการรว่มทนุระหวา่งรฐัและเอกชน

พระราชบญัญัติการผงัเมอืง พ.ศ. 2562
พระราชบญัญัติกองทนุหมูบ่า้นและชุมชนเมอืงแหง่ชาติ พ.ศ. 2547
พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535
พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2504
ผงัเมอืงกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
กฎหมายควบคมุอาคาร
ภาษีที�ดินและโรงเรอืน 
ภาษีนิติบุคคล

พระราชบญัญัติวา่ด้วยการเวนคืนที�ดินและการได้มาซึ�ง
อสงัหารมิทรพัย ์พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญัติการผงัเมอืง พ.ศ. 2558
ระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการรบัฟ�งความคิดเหน็ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548

พระราชบญัญัติขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยดิจทัิลเพื�อเศรษฐกิจและ
สงัคม พ.ศ. 2560

25 คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4



Terminal
เมื�อโครงการแล้วเสรจ็

Post-project
หลังโครงการ

ดําเนินการแล้วเสรจ็

Pre-project
ก่อนเริ�มโครงการ

Mid-term
ระหวา่งดําเนินโครงการ

โครงการ

แผนพฒันายุทธศาสตร์
ของประเทศ

การบรรจุแผนงาน
และโครงการ

ชว่งเวลาในการประเมนิผลโครงการ

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

1
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26คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย

การติดตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงแผน

ควรมกีารประเมนิมติิของความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตรแ์หง่ชาติ นโยบายและ
ความต้องการของประชาชน 
ประสทิธผิลที�หมายถึงการวดัระดับ

ประสทิธภิาพที�พจิารณาถึงความคุ้มค่าของ
โครงการ
ผลกระทบทั�งในแง่บวกและลบ 
ความยั�งยนืที�หมายรวมถึงต้นทนุในการ
บาํรุงรกัษาโครงการและสรา้งประโยชน์กับ
ประชาชนอยา่งต่อเนื�อง

       ผลสาํเรจ็ของโครงการวา่ตรงกับเป�าหมาย

หลักเกณฑ์การประเมนิ

ทางหน่วยงานสามารถติดตามและศึกษาเป�าหมายการพฒันาที�ที�ยั �งยนืผา่น 
 การสแกน qr code
ถอดบทเรยีนเพื�อประกอบรา่งวาระการพฒันาเมอืงใหมเ่พื�อตอบโจทยเ์ป�าหมาย
เริ�มต้นตามแผนภาพ 

ขั�นตอนการนําไปใช้
1.

2.

ประเด็นทรพัยากร
ธรรมชาติ

ประเด็นที�อยูอ่าศัย

การสรา้งความรว่ม
มอืระดับหน่วยงาน

ความเสมอภาค
และความเท่าทียม

วาระการพฒันาเมอืงใหม ่หรอื New Urban Agenda (NUA) ของ UN Habitat คือ การพฒันาเมอืงใหม่
ตามเป�าหมายที� 11 ของเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื SDGs เป�นสาํคัญ ผา่นการรา่งยุทธศาสตร ์และแผนงาน
แหง่การพฒันาเมอืงแบบใหมที่�ยั �งยนื ซึ�งโจทยส์าํคัญของสงัคมไทย คือ ประเด็นที�อยูอ่าศัย ภัยพบิติั 
ระบบขนสง่มวลชน สิ�งแวดล้อมและสงัคม

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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           การพฒันาที�มแีกนกลางที�ชุมชนถือเป�นแนวคิดสาํคัญที�จะทําใหก้ารพฒันาที�อยูอ่าศัยยั�งยนื 
โดยความยั�งยนื หมายถึง การเพิ�มความมั�นคงในสทิธกิารครอบครองที�ดินเพื�อที�อยูอ่าศัย ซึ�งจาํเป�นต้อง
ถอดบทเรยีนการพฒันาที�อยูอ่าศัยของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผา่นการอาศัย
ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันานโยบายที�อยูอ่าศัยสาํหรบัผูม้รีายได้น้อย
ซึ�งจาํเป�นต้องอาศัยเงื�อนไข ทั�งทางด้านกลไกและแรงจูงใจทางการเงินและด้านบุคลากร โดยเฉพาะ
การมผีูน้ําชุมชนที�เขม้แขง็ในการประสานงานกับหน่วยงาน สาํหรบัเป�าหมายพฒันาและยกระดับ
ขดีความสามารถคนทํางานในขบวนองค์กรชุมชนและผูน้ําท้องถิ�นนั�น ทางสถาบนัฯมกีลไกการจดัหา 
"พี�เลี�ยง" และอิงตามแผนยุทธศาสตร ์5 ป� (พ.ศ. 2560 - 2564) ใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ
20 ป�และนโยบายของรฐับาล  ผา่นการสนับสนุนในการพฒันาและสรา้งความรว่มมอืกับองค์กรชุมชน
และเครอืขา่ยชุมชนเชื�อมโยงกับแผนพฒันาชุมชนและองค์ความรูเ้พื�อพฒันาชุมชน

ขบวนการองค์กรชุมชน

ภาคเอกชนหนว่ยงานรฐั สถาบนัการศึกษา

ผูน้ําทางการ เชน่ ประธานชุมชน ผูอํ้านวยการเขต 
ผูน้ําที�ไมเ่ป�นทางการ เชน่ พระภิกษุ ขา้ราชการบาํนาญ
ตัวแทนชุมชน เชน่ เครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุและอาสากู้ภัย

การมสีว่นรว่มของชุมชน

ประสานหน่วยงาน
และแกนนําชุมชน

ประชุมชี�แจง
ระดับเมอืง

จดัตั�งคณะกรรมการ
โครงการบา้นมั�นคง

ระดบัเมอืง

วางระบบประชุมชี�แจงระดบัชุมชนและ
จดัตั�งคณะกรรมการระดับชุมชน

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4



คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย 28

การสรา้งอาชพี

แผนชุมชน

สนิเชื�อเพื�อการพฒันาชุมชน

สวสัดิการชุมชน

กลุ่มออมทรพัย/์สหกรณ์

การจดัเวทีทําความเขา้ใจ
เป�นการสรา้งความเขา้ใจกับชุมชน ในแง่
ของทิศทางการพฒันาและชี�แจงป�ญหา
ที�ชุมชนต้องเผชญิ โดยใหชุ้มชนในฐานะ
เจา้ของป�ญหา มบีทบาทในการกําหนดและ
วางแผนป�ญหาบนฐานทรพัยากรที�ตนมี
โดยจาํเป�นต้องอาศัยสภาองค์กรชุมชน
เป�นผูเ้สนอนโยบายและการสรา้ง
ความเขม้แขง็ระดับชุมชน 

สนับสนุนกระบวนการจดัทําแผนชุมชนเพื�อ
เป�นพมิพเ์ขยีวใหชุ้มชนสามารถพึ�งพาและ
จดัการตนเองได้ รวมถึงมกีารเชื�อมโยงกับ
แบบแผนการพฒันาของหน่วยงานและ
ถือเป�นการสนับสนุนกระบวนการใหม้ี
อํานาจในการจดัสรรทรพัยากร และ
งบประมาณของชุมชน 

เป�นการใหส้นิเชื�อในลักษณะของชุมชน โดยทางสถาบนัฯมกีลไกพี�เลี�ยง การพฒันา
ความรู ้และทักษะการจดัการสนิเชื�อที�ดิน รวมถึงการทํา MOU กับกรมตรวจสอบ
บญัชสีหกรณ์และกรมสง่เสรมิสหกรณ์เพื�อใหชุ้มชนสามารถพึ�งพาตนเองได้

เป�นการสมทบเงินเขา้กองทนุและได้รบั
เงินสมทบจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและ
รฐับาลกลาง เพื�อเป�นกองทนุสาํหรบั
การจดัสวสัดิการในชุมชน 
ตั�งแต่การเจบ็ป�วย การชว่ยเหลือ
สมาชกิที�เป�นผูป้ระสบภัย 
จนถึงกิจกรรมสาธาณประโยชน์อื�น ๆ
เพื�อพฒันาชุมชน ซึ�งถือเป�น
การสนับสนุนการสรา้งโอกาส และ
ความเสมอภาคในสงัคม

สง่เสรมิการรวมตัวของกลุ่มอาชพี
การจดัตั�งธุรกิจชุมชน-

สนับสนุนเกษตรยั�งยนื 

ระดับชุมชน 
ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน 
ระดับพื�นที�
ระดับจงัหวดั 

การสนับสนุนเศรษฐกิจจากฐานรากหรอื
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ�น 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

      วสิาหกิจชุมชน

โดยเชื�อมโยงกับการจดัทําแผนชุมชน
ซึ�งสามารถแบง่เป�าหมายเป�น 4 ระดับ

1.
2.
3.
4.

กลุ่มออมทรพัยห์รอืสหกรณ์เป�นระบบทางการเงินพื�นฐานของชุมชน เพื�อสนับสนุนการออมและการลงทนุระหวา่งสมาชกิในโครงการ
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อชว่ยเหลือกันผา่นระบบชุมชน พฒันาคณุภาพชวีติและสรา้งชุมชนที�เขม้แขง็ โดยจุดประสงค์เริ�มแรกของการออม
คือ การเพิ�มโอกาสในการเขา้ถึงที�ดินและที�อยูอ่าศัย จนสามารถพฒันาไปสูส่หกรณ์เคหสถานและการใชส้นิเชื�อจากสถาบนั 
สาํหรบัการครอบครองที�ดินและสิ�งปลกูสรา้งในการดําเนินโครงการ ความน่าสนใจ คือ การมกีลไกการสาํรองกรณีที�สมาชกิบางท่าน
ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการออม จากสว่นต่างระหวา่งอัตราดอกเบี�ยสนิเชื�อกับอัตราดอกเบี�ยของสหกรณ ์

วางแผนการ
พฒันาทั�งเมอืง

จดัตั�ง
กลุ่มออมทรพัย์สาํรวจขอ้มูล

พฒันา
โครงการในชุมขน

การก่อสรา้ง

ป�ดโครงการและดแูล
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แผนผังผู้มสีว่นได้สว่นเสยี
และพนัธมติรโครงการ

ประเด็นที�อยูอ่าศัย

สง่เสรมิ สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านพฒันา

ชุมชนในทกุมติิ 

ทําหน้าที�เป�น
ผูส้นับสนุนขอ้มูลที�
จาํเป�นแก่สาํนักงาน
พฒันาที�อยูอ่าศัย 

ประสานงานตาม
วตัถปุระสงค์ของ
สาํนักนั�น ๆ 

สง่เสรมิผลประโยชน์รว่มกันกับ
ภาครฐัในการแก้ไขป�ญหา
สงัคม ทั�งผูป้ระกอบการ

เชงิพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการ
อสงัหารมิทรพัย ์

เป�นกลไกหลักใน
การทํางานและ
การจดัการ 

ประสานงานในกรณีที�
เกี�ยวขอ้งกับการถือครอง

และกรรมสทิธิ�ที�ดิน

ประสานงานและรว่มมอื
กับหน่วยงานรฐัในมติิ
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

ประสานงานในกรณี
การพฒันาที�เกี�ยวขอ้ง
กับการขนสง่มวลชนและ
การพฒันารอบสถาน ี

สาํนัก
พฒันาสงัคม

สาํนักงานเขต

สาํนัก 15 สาํนัก

หน่วยงานด้าน
การผงัเมอืง

หน่วยงานด้าน
คณุภาพชวีติ

ภาคการศึกษาภาคเอกชน

ชุมชน

หน่วยงานสงักัด
กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน
ด้านที�ดิน

รบัผดิชอบกระบวนการวจิยั
ออกแบบวจิยั (R&D) รวมถึง
การสรา้งอาชพีระดับชุมชน

รบัผดิชอบโดยตรง
เกี�ยวกับวางผงั
และจดัทําผงั

กลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวนัออก

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

เพิ�มอัตรากําลังที�มคีวามเชี�ยวชาญด้านที�อยูอ่าศัยใหแ้ก่สาํนักงานเขตและเสนอใหอ้อกระเบยีบ
กรุงเทพมหานคร บงัคับปกป�องรกัษา พื�นที�สาธารณะ ไมใ่หถ้กูบุกรุกและขยายพื�นที�สาธารณูปโภค

กลุ่มเขต
กรุงธนใต้

สาํนักงานเขตทําหน้าที�ประสานนโยบายในเขตพื�นที� ทํางานกับชุมชนและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพิ�มพื�นที�สเีขยีว สวนสาธารณะ และ ขยายพื�นที�ระบบสาธารณูปโภค

ใหส้าํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัยทําฐานขอ้มูล  สาํนักงานเขตต้องจดัทําแผนป�องกันและแก้ไขป�ญหา
ชุมชนแออัดบุกรุกที�ดิน

สาํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัยต้องดําเนินการแบบครบวงจรและทําหน้าที�ประสานงาน โดยสาํนักงานเขตเป�น
หน่วยงานสนับสนุน จดัทําแผนป�องกันและแก้ไขชุมชนแออัดเป�นสาํคัญ

สาํนักพัฒนาสังคมทําหน้าที�ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนสาํนักงานเขตทําฐานข้อมูล 
และแผนป�องกันแก้ไขชุมชนบุกรุกที�ดิน

พนัธกิจ 1 พนัธกิจ 2 พนัธกิจ 3 พนัธกิจ 4

แนวทางหรอืโครงการพัฒนาที�อยู่อาศัยในอนาคตของแต่ละกลุ่มเขต จากเอกสารรายงานความก้าวหน้าของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์(2564) ซึ�งได้ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) ดังนี� 

https://docs.google.com/document/d/1jupbo6Vfj12y0PlScewIPYvcIsc0R-_7/edit#heading=h.30j0zll
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ภาคีเครอืขา่ย

กลุ่มเพื�อนฅนไรบ้า้นกลุ่มเพื�อนฅนไรบ้า้น

เครอืขา่ยสลัมเครอืขา่ยสลัม
4 ภาค4 ภาค

P-MOVEP-MOVE

จติอาสาพระราชทานจติอาสาพระราชทาน
904904

เครอืขา่ยชุมชนคนเมอืงเครอืขา่ยชุมชนคนเมอืง
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากรถไฟผูไ้ด้รบัผลกระทบจากรถไฟ

มูลนิธอิิสรชนมูลนิธอิิสรชน

อสส.อสส.

สถาบนัพฒันาองค์กรสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน CODI ภาคกลางชุมชน CODI ภาคกลาง
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บา้นมั�นคง พอช. โมเดล กรณี

      โครงการ ‘บา้นมั�นคง’ จดัทําเพื�อชว่ยเหลือชุมชนที�มี
ความเดือดรอ้นด้านที�อยูอ่าศัย ไมม่คีวามมั�นคงในที�ดิน  เชน่ 
เชา่ที�ดิน ปลกูสรา้งบา้นในที�ดินของรฐัหรอืเอกชน รวมตัวกัน
แก้ไขป�ญหาและบรหิารงานในรูปแบบของสหกรณ์ โดยการซื�อ
ที�ดินหรอืเชา่อยา่งถกูต้อง หรอืปรบัปรุงบา้นในที�ดินเดิม เพื�อให้
มคีวามมั�นคงในที�ดินและที�อยูอ่าศัย โดย พอช. สนับสนุน
งบประมาณ รวมถึงสนิเชื�อระยะยาวใหแ้ก่กลุ่ม องค์กร หรอื
สหกรณ์ที�ชุมชนจดัตั�งขึ�นมา แล้วผอ่นชาํระคืนเป�นรายเดือนให้
แก่ พอช. ทําใหป้ระชาชนที�มรีายได้น้อยมทีี�อยูอ่าศัยที�มั�นคง 
ลดความเหลื�อมลํ�าทางสงัคม และมกีารพฒันาคณุภาพชวีติ
ต่าง ๆ เชน่ สง่เสรมิอาชพีชุมชน ปลกูผกัสวนครวั กิจกรรมเด็ก 
การจดัการขยะ บาํบดันํ�าเสยี

การพฒันาโครงการที�อยูอ่าศัยเพื�อแก้ไขป�ญหาด้านที�อยูอ่าศัย
ของประชาชนที�มรีายได้น้อยทั�วประเทศ ทั�งในเมอืงและชนบท

วตัถปุระสงค์

เริ�มดําเนินโครงการบา้นมั�นคงตั�งแต่ป� 2546
ป�จจุบนัดําเนินการไปแล้วทั�วประเทศ 

1,231 โครงการ 112,777 ครวัเรอืน

การจัดการร่วมกันของชุมชน
ในรูปแบบของสหกรณ์
      การพฒันาที�อยูอ่าศัยชุมชนรมิคลอง มรีูปแบบการ
พฒันาที�อยูอ่าศัยที�เน้นหลักการสาํคัญ คือ แนวคิด 

“การจดัการรว่มกันของชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์”
มกีารขยบับา้นเรอืน/ครวัเรอืนที�รุกลํ�าลําคลองขึ�นมา
จดัระเบยีบรว่มกันตามรูปแบบการพฒันาที�อยูอ่าศัย

1.การก่อสรา้งรูปแบบใหมใ่นที�ดินเดิม 
(RECONSTRUCTION) 

3. การเชา่-ซื�ออาคารในโครงการที�มอียูแ่ล้ว 
(LEASING BUILDINGS)

เช่น โครงการบ้านเอื�ออาทร 
โครงการเคหะชุมชนออมเงิน เป�นต้น 

บา้นมั�นคง บา้นโดยชุมชน ทกุคนรว่มกันสรา้ง 

คน คลอง เมือง

แก้ไขป�ญหา
การรื�อย้ายชุมชนที�อยู่อาศัยรุกลํ�าลําคลอง
และ ทางระบายนํ�าออกไปจากแนวคลอง
โดยไม่อาจอยู่ในที�ดินเดิมได้ ซึ�งต้องย้าย
ไปสรา้งชุมชน ในที�ดินใหม่ โดยการซื�อหรอื

เช่าที�ดิน

การรื�อย้ายบ้านเรอืนออก จากแนวคลอง
และจัดผังชุมชนใหม่ แล้วให้สัญญาเช่าใน

ที�ดินธนารกัษ์ ระยะยาว

2. การรื�อยา้ยไปอยูที่�ใหม ่
(RELOCATION)
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กลุ่มเป�าหมาย และอัตราค่าเช่า
บ้านเคหะสุขประชา

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มคนโสด

บา้นเคหะสขุประชา

      การเคหะแหง่ชาติได้ถอดบทเรยีนการพฒันาที�อยูอ่าศัยเป�น
องค์ความรูใ้นโครงการเคหะสขุประชา และเพื�อเป�นการน้อมนํา
ปรชัญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเป�นครูต้นแบบเศรษฐกิจ
สขุประชามาใชใ้นการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโครงการ 
รว่มกันสรา้งความเปลี�ยนแปลง ฟ�� นฟูรากฐาน พฒันานวตักรรม
เทคโนโลยดี้วยวถีิเกษตรอุตสาหกรรมยั�งยนืจงึเกิดเป�น
การพฒันาโครงการที�อยูอ่าศัยพรอ้มดําเนินการเศรษฐกิจชุมชน
ในลักษณะคู่ขนานกัน เพื�อตอบโจทยก์ารแก้ป�ญหาแบบเบด็เสรจ็

การพฒันาโครงการที�อยูอ่าศัยนํารอ่งสาํหรบัผูม้รีายได้น้อย

ตัวอยา่ง

กลุ่มคนทํางาน กลุ่มครอบครัว

เริ�มต้น 1,500 บาท/เดือน
พื�นที� 30 ตร.ม.

เริ�มต้น 2,000 บาท/เดือน
พื�นที� 30 ตร.ม.

เริ�มต้น 2,500 บาท/เดือน
พื�นที� 40 ตร.ม.

เริ�มต้น 3,000 บาท/เดือน
พื�นที� 50 ตร.ม.

6 รูปแบบ เศรษฐกิจสุขประชา
      โครงการบา้นเคหะสขุประชาภายใต้แนวคิด
“เศรษฐกิจสขุประชา” ได้มกีารกําหนดรูปแบบการพฒันา
โครงการที�อยูอ่าศัย สรา้งอาชพี และสรา้งรายได้ภายใน
โครงการ โดยการแบง่พื�นที�จดัประโยชน์ในโครงการ
ออกเป�นสดัสว่น ใหเ้ป�นตามแนวคิดทฤษฎีใหม ่
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง เพื�อลดรายจา่ยใน
ครวัเรอืน สรา้งอาชพีใหกั้บผูอ้ยูอ่าศัยใหม้รีายได้สามารถ
เลี�ยงตัวเองได้อยา่งยั�งยนื ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บ
ความเหมาะสมในการพฒันาโครงการของแต่ละพื�นที�

เกษตรอินทรีย์ 

ตลาด

ปศุสัตว์ 

อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาชีพบริการ 

ศูนย์การค้า
ปลีก-ส่ง 

เช่น แผงตลาด
ที�จอดรถ ฯลฯ

เช่น กระดาษสา
ดอกไม้จันทน์
เย็นผ้า ฯลฯ

เช่น MINI MALL
คลังกระจายสินค้า

ฯลฯ

เช่น พืชระยะสั�น
พืชล้มลุก ผลไม้
ยืนต้น ฯลฯ

เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
ไข่เป�ดไล่ทุ่ง ปลาดุก
ปลานิล ปลาทับทิม

ฯลฯ

เช่น ดูแลผู้สูงอายุ
(ELDERLY DAY CARE)

สรา้งงานในชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ

วตัถปุระสงค์
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04

การทําแผนที�และการบรหิารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทําความรว่มมือระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน

มาตรการ FAR BONUS

เครื�องมือทางการเงิน

PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP



06

07

08

09
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05

การออกแบบเพื�อคนทั�งมวล/
อารยสถาป�ตย์ UNIVERSAL DESIGN

การทําผังเฉพาะ และ 
OVERLAY ZONING 

การพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่ง 
TRANSIT-ORIENTED-DEVELOPMENT

(TOD)

ฐานข้อมูลเป�ดและ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

มาตรการภาษีและแรงจูงใจ 
TAX MEASURE & INCENTIVE



การทําแผนที�และการบรหิารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กระบวนการระบุ และ

คัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�สาํคัญ ผ่านมุมมอง
ด้านการใหค้วามสนใจ ด้านผลกระทบ 

หรอืมิติด้านอื�น ๆ
 ที�มีผลกระทบต่อความเป�นไปได้ของโครงการ 
โดยการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ชดัเจนประกอบ
กับมีการบรหิารจัดการที�ดี จะมีส่วนชว่ยใน

การกําหนดบทบาทและหน้าที�ของผู้ที�เกี�ยวข้องใน
ด้านการดําเนินงานเพื�อใหบ้รรลุเป�าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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การใหผู้้ที�มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทใน
การกําหนดทิศทางหรอืแนวทางการบรหิาร
และการดําเนินงาน ของโครงการ ที�มีผล
ต่อการพัฒนาความยั�งยืนและประสิทธภิาพ
ผ่านเครื�องมือ AA1000 Stakeholder

Engagement Standard ควบคู่กับแผน
แม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยประกอบด้วย

การทําแผนที�และการบรหิารจดัการผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

1.การจดัทําแผนที�
ผูม้สีว่นได้สว่นเสยีและ
การติดต่อสื�อสาร

4.ด้านการประเมนิโครงการ : ทําการประเมินผลการดําเนินงาน และ
แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรบัฟ�งข้อคิดเหน็จากทุกฝ�าย เพื�อนําไป
ปรบั-แก้ไขโครงการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนรว่มต่อไป

2.โครงการสามารถพฒันา
ได้ตรงตามความต้องการ

ของประชาชน
ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม

นิยาม

1.ด้านการวางแผน : มีการจัดทํารายละเอียดของผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสีย รวมไปถึงการกําหนดระดับความเชื�อมโยง วิธกีาร
สื�อสาร และการจัดเตรยีมตัวชี�วัดสาํหรบัการเชื�อมโยง

2.ด้านการเตรียมตัว : การเตรยีมความพรอ้มในส่วน บุคลากร
งบประมาณ และการวิเคราะหค์วามเหมาะสม-ความเสี�ยง

3.ด้านการปฏิบัติ : การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
การใหค้วามรว่มมือ และติดตามความคืบหน้าโครงการ

หลักการ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนา
อย่างยั�งยืน (SDGS) โดยเฉพาะเรื�องความเป�นอยู่ที�ดี
ของคนทุกช่วงอายุ เมืองที�มีความปลอดภัยและพัฒนา
อย่างยั�งยืน และการสรา้งความรว่มมือระดับสากลต่อ

การพัฒนาที�ยั �งยืน ผ่านขั�นตอนดังนี� 

เป�าหมาย - ผลกระทบ

http://www.mas-business.com/docs/AA1000SES%202015.pdf
http://www.mas-business.com/docs/AA1000SES%202015.pdf


ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลักในโครงการ
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1.การรบัฟ�งเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค

2.การไม่ยึดติดกับแนวทางของโครงการในอดีต
แต่มุ่งเน้นความเหมาะสม/ลักษณะจาํเพาะ
ในแต่ละพื�นที�

ขอ้เสนอแนะ

3.การพิจารณาและวิเคราะหค์วามเหมาะสมของ
แนวทางในการดําเนินงาน ผ่านการติดต่อสื�อสาร
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรบัฟ�งความเหน็

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการ

ขอ้มูลที�จาํเป�น
การมีช่องทางสื�อสารเหมาะสมให้กับผู้ที�
ได้รบัผลกระทบหรอืผู้มีความสนใจใน
โครงการ 

หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าของที�ดิน

ลูกค้า/ลูกบ้าน

พันธมิตรโครงการ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม

การมสีว่นรว่ม
ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองในโครงการ

ผู้ไ
ด้ร
ับผ
ลก
ระท

บโด
ยตรง

จากโคร
งการบท

บาท
หน้า

ที�ตา
มหลัก

การทําแผ
นที�และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบท

บาท
หน้า

ที�ตา
มหลัก

การทําแผ
นที�และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ขอ้เสนอแนะ
1.การรบัฟ�งเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลัก
ความเท่าเทียมและเสมอภาค

2.เมื�อเปรยีบเทียบกับการจัดซื�อจัดจ้างแบบปกติ
แล้ว การทํา PPP จะชว่ยลดรายจ่ายด้านการลงทุน
ในภาครฐั ขณะที�ภาคเอกชนมีภาระรายจ่ายลงทุน
เพิ�มสูงขึ�น

3.รฐับาลยังต้องคํานึงถึงกฎเกณฑ์ทางการคลัง
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ตลอดจนข้อจาํกัดด้านงบประมาณที�กฏหมายกําหนด

4.มีความเสี�ยงใหคํ้านึงหลายประการ โดยเฉพาะ
ความเสี�ยงจากโครงการ ที�อาจส่งผลใหเ้กิดต้นทุน
เพิ�มและการใหบ้รกิารที�ไม่ได้มาตรฐาน

0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 09090101
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การทําความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชน 
 Public-Private-Partnership (PPP) เป�นรูปแบบ

การรว่มมือระหว่างภารรฐักับภาคเอกชนในการใหบ้รกิาร
ประชาชน โดยอาศัยความเชี�ยวชาญของแต่ละฝ�าย รวมถึง
การแบ่งป�นความเสี�ยงทั�งในด้านการค้า และด้านกฏหมายและ
การเมืองใหกั้บภาครฐั ทั�งนี�การรว่มลงทุนระหว่างภาครฐัและ

ภาคเอกชน สามารถก่อใหเ้กิดการประหยัดต้นทุนของ
โครงการ ในส่วนภาคเอกชนก็ได้รบัโอกาสในการดําเนินธุรกิจ

เพิ�มมากขึ�น และในภาคประชาชนก็ได้รบัประโยชน์จาก
การบรกิารที�มีประสิทธภิาพด้วยราคาที�เหมาะสม

การทําความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP

 1.การจดัทําแผนที�ผูม้ี
สว่นได้สว่นเสยีและ
การติดต่อสื�อสาร

 2.โครงการสามารถพฒันาได้
ตรงตามความต้องการของประชาชน

ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่ม

นิยาม

หลักการ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่างยั�งยืน (SDGS)
โดยเฉพาะเรื�องความเป�นอยู่ที�ดีของคนทุกช่วงอายุ เมืองที�มี
ความปลอดภัยและพัฒนาอย่างยั�งยืน ส่งเสรมิสังคมสงบสุข
และไม่แบ่งแยก และการสรา้งความรว่มมือระดับสากลต่อ

การพัฒนาที�ยั �งยืน ผ่านขั�นตอนดังนี� 

การทําความรว่มมือระหว่างรฐัและเอกชน 
PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP (PPP) คือ 

รูปแบบของความรว่มมือระหว่างหน่วยงานของภาครฐั
กับภาคเอกชน ในการจัดหาเงินทุนสาํหรบัการก่อสรา้งและ
บาํรุงรกัษา รวมไปถึงการจัดการด้านโครงสรา้งพื�นฐาน 
ที�มุ่งเน้นความรว่มมือด้านการบรกิารที�มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่ากับต้นทุน มากกว่าการดําเนินการปกติของภาครฐั

กรอบการดําเนินงาน
1.กําหนดผู้รบัผิดชอบและผู้ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการ
ของความรว่มมือและโครงการ

2.กําหนดเป�าหมาย และรายละเอียดของโครงการ เชน่ พื�นที�
โครงการ ประชากรที�เกี�ยวข้อง และระยะเวลาการดําเนินการ

5.กําหนดระยะเวลาโครงการ(ที�คาดหวัง)หลังจากการส่งมอบ 

3.กําหนดงบประมาณการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนของ
แต่ละภาคส่วน

4.กําหนดลักษณะแนวทางของสัญญา PPP และหน้าที�การ
รบัผิดชอบของแต่ละภาคส่วน

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาโครงการตามสญัญา PPP

ขอ้มูลที�จาํเป�น
ข้อมูลงบประมาณ 
ช่องทางการติดต่อ

      ภาคเอกชน

ราคาตลาด 
ขอ้มูลต้นทนุ
ขอ้มูลบรษัิทที�รว่มลงทนุ

เป�าหมาย - ผลกระทบ
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FAR Bonus คือ มาตรการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ โดยการเพิ�มพื�นที�การสรา้งอาคาร
รวมถึงการเพิ�มมูลค่าของโครงการ และสนับสนุนการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์
ที�เอื�อประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านการสนับสนุนนักพัฒนา และเงื�อนไขต่างๆ 
ตามผังเมืองป�จจุบัน กฎกระทรวงที�ใชบ้ังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

มาตรการ FAR BONUS

1.การพฒันาที�อยูอ่าศัย
และโครงการตามพื�นที�

ต่าง ๆ มากขึ�น

 2.เพิ�มการใชป้ระโยชน์รอบ
พื�นที�สถานีรถไฟฟ�าขนสง่
มวลชน เพื�อใชพ้ื�นที�ดิน

โดยรอบอยา่งคุ้มค่ามากขึ�น

นิยาม

หลักการ

ค่า FAR (FLOOR AREA RATIO) คือ อัตราส่วนพื�นที�
อาคารรวมต่อพื�นที�ดินที�สามารถก่อสรา้งอาคารมีพื�นที�รวม
ทุกชั�นทุกหลังในที�ดินแปลงนี�ได้ไม่เกินตารางเมตรที�ดิน
คูณค่า FAR โดยFAR BONUS คือ มาตรการส่งเสรมิ

การพัฒนาด้วยการเพิ�มอัตราส่วนพื�นที�อาคารรวมต่อพื�นที�
ดิน (FAR) ที�สามารถเพิ�มค่า FAR ได้เมื�อโครงการ

สอดคล้องกับเงื�อนไขที�กําหนดไว้

หากมกีารเพิ�มพื�นที�กักเก็บนํ�าฝน (ไมน่อ้ยกวา่ 1 ลบ.ม. ต่อพื�นที� 50 ตร.ม. สามารถเพิ�มพื�นที� FAR ใน
อัตราสว่นรอ้ยละ 5) ทั�งนี�หากกักเก็นนํ�าไวม้ากกวา่ 1 ลบ.ม. จะม ีFAR เพิ�มตามสดัสว่น รวมเพิ�มขึ�น
ไมเ่กิน รอ้ยละ 20

หากมกีารสรา้งอาคารอนรุกัษ์พลังงาน (หากเก็บนํ�าไดม้ากกวา่ 1 ลบ.ม. ม ีFAR เพิ�มตามสดัสว่น
รวมเพิ�มขึ�นไมเ่กิน รอ้ยละ 20)

3.การผสมผสานการใชที้�ดิน
นอกเหนือจากการอยูอ่าศัย
ยงัต้องมกีารพฒันาการใช้
พื�นที�เมอืงรว่มกันมากขึ�น

หากจดัใหม้พีื�นที�จอดรถในรศัม ี500 เมตรรอบสถานรีถไฟฟ�าในเขต สถานศูีนยว์ฒันธรรมแหง่
ประเทศไทย, สถานอ่ีอนนชุ, สถานลีาดกระบงั, สถานหีวัหมาก, สถานบีางบาํหร,ุ สถานตีลิ�งชนั,
สถานอุีดมสขุ และสถานแีบริ�ง (สาํหรบัที�จอดรถยนต์ 1 คัน จะไดพ้ื�นที�เพิ�ม 30 ตร.ม.) ทั�งนี� FAR
รวมเพิ�มขึ�นไมเ่กิน รอ้ยละ 20

หากมกีารจดัที�อยูอ่าศัยสาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย จะมพีื�นที�เพิ�ม

หากมกีารเพิ�มพื�นที�โล่งสาธารณะหรอืสวนสาธารณะหรอืพื�นที�เพื�อสว่นรวม จะมพีื�นที�เพิ�ม

ระยะเวลาการดําเนินงาน
 3 ถึง 6 เดือน ก่อนเริ�มดําเนินโครงการ

ขอ้มูลที�จาํเป�น
แผนที�การใช้ประโยชน์ที�ดิน
ลักษณะการใช้พื�นที�ของโครงการ

- ที�อยูอ่าศัยสาํหรบัผูอ้ยูอ่าศัยเดมิ
- ที�อยูอ่าศัยที�มรีาคาตํ�ากวา่ท้องตลาด
   สาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย

พื�นที�โล่งเพื�อประโยชนส์าธารณะ
หรอืสวนสาธารณะ

(Public Open Space)

Public Open Space

Affordable Housing
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การบรหิารการเงินหรอืการลงทุน เป�นส่วนสาํคัญที�เกี�ยวเนื�องถึงความสาํเรจ็ของโครงการ
รวมถึงความสามารถในการสรา้งกําไรระยะยาว ดังนั�นหากมีการใชเ้ครื�องมือทางการเงิน
ที�เหมาะสม จะสามารถชว่ยลดความเสี�ยงจากการตัดสินใจได้

เครื�องมือทางการเงิน

นิยาม

หลักการ

เครื�องมือทางการเงิน คือ เครื�องมือที�ถูกใช้ในการ
วิเคราะห์จัดลําดับความสาํคัญในการตัดสินใจลงทุน

เพื�อให้การลงทุนมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ โดย
มีการจัดทํากระแสเงินสดที�คาดว่าจะเกิดขึ�นแล้วนํามา

คํานวณผ่านเครื�องมือที�สาํคัญ

 1.เครื�องมือการประมาณ
การกระแสเงินสด

1.มกีารบรหิารการลงทนุใน
โครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่างยั�งยืน
(SDGS) โดยเฉพาะเรื�องการส่งเสรมิการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานที�มีคุณค่า และการรบัรอง

แผนการบรโิภคและการผลิตที�ยั�งยืน ผ่านขั�นตอนดังนี� 

2.มกีารบรหิารความเสี�ยงสาํหรบั
โครงการลงทนุอยา่งสมเหตผุล

3.มกีารจดัแจงป�จจยัสาํคัญที�ต้อง
คํานึงในการบรหิาร

ระยะเวลาการดําเนินงาน
3 ถึง 6 เดือนก่อนเริ�มโครงการ

ขอ้มูลที�จาํเป�น
เป�าหมายทางการเงิน

ระยะเวลาของโครงการ
      ของโครงการ 

งบลงทนุ
อัตราดอกเบี�ย
อัตราคิดลด

การคิดค่าเสื�อมราคาแบบเส้นตรง
การคิดค่าเสื�อมราคาแบบถดถอย
การคิดค่าเสื�อมราคาตามสัดส่วนการใชง้าน

  2.เครื�องมือการประมาณ
ความคุ้มค่าการลงทุนโดยใชง้บลงทุน

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
มูลค่าป�จจุบันสุทธ ิ(Net Present Value: NPV)
อัตราผลตอบแทนการคิดลด (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)

3.เครื�องมือการประมาณ
ผลตอบแทนการดําเนินโครงการ

การคิดค่าราคาแบบเส้นตรง
การคิดค่าเสื�อมราคาแบบถดถอย
การคิดค่าเสื�อมราคาตามสัดส่วนการใชง้าน
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1.สนับสนุนใหก้ารสรา้ง
ที�พกัอาศัยโดยมต้ีนทนุ

ที�ตํ�าลง

2.ผูม้รีายได้ตํ�ามโีอกาสใน
การเขา้ถึงที�พกัอาศัยมากยิ�งขึ�น 

นิยาม

หลักการ

การสนับสนุนการลงทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน THAILAND BOARD OF

INVESTMENT (BOI) ผ่านการยกเว้นภาษี และ
มาตรการสรา้งแรงจูงใจอื�นๆ เพื�อสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสรา้งที�พักอาศัยที�มีคุณภาพดี โดย

“กิจการที�อยู่อาศัยสาํหรบัผู้มีรายได้น้อย” 
จัดอยู่ในหมวด “อุตสาหกรรมบรกิารอื�นๆ” โดยเป�น

กลุ่มกิจการ “A4”

1. กรณีอาคารชุดต้องมีพื�นที�ใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

2. กรณีบ้านแถวหรอืบ้านเดี�ยว ต้องมีพื�นที�ใชส้อยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า
70 ตารางเมตร

3. ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที�ดิน) กรณีที�ตั�งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร

4. ราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที�ดิน) ในกรณีตั�งใน
จังหวัดอื�น ๆ

มาตรการภาษีและแรงจูงใจ 
TAX MEASURE & INCENTIVE

5.โครงการต้องได้รบัความเหน็ชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ก่อนยื�นขอรบัการส่งเสรมิ
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ใหค้วามสาํคัญกับการได้รบับรกิารอย่างทั�วถึง
และเท่าเทียม สะดวก ปลอดภัย และเป�นธรรม

ผ่านการมีส่วนรว่มของมวลชนในการ
ชว่ยออกแบบและตั�งเงื�อนไขใหต้อบสนองต่อ
การดําเนินชวีิตของทุกกลุ่มสังคม เพื�อใหทุ้กคน
สามารถเข้าถึงพื�นที�ได้อย่างเท่าเทียม ผ่านหลัก

7 ประการของ Universal Design

การออกแบบเพื�อคนทั�งมวล/อารยสถาป�ตย์
UNIVERSAL DESIGN

หลักการ

นิยาม
การออกแบบเพื�อคนทั�งมวล/อารยสถาป�ตย์
UNIVERSAL DESIGN เป�นการออกแบบพัฒนา
โครงสรา้งพื�นฐานบรกิารและผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
รองรบัประชากรทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมทั�งด้าน 
ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงผู้มีข้อจาํกัดด้านรา่งกาย 
ให้สามารถเข้ารบับรกิารได้อย่างทั�วถึงและเท่าเทียม
สะดวก ปลอดภัย และเป�นธรรม ซึ�งเป�นแนวคิดที�
สรา้งสรรค์เพื�อประโยชน์ส่วนรวม

เป�าหมาย - ผลกระทบ

1.ใหค้วามสะดวกแก่ประชาชน
ในการเขา้ใชบ้รกิาร สทิธ ิ
รวมถึงการดําเนินชวีติ

อยา่งมคีณุภาพ

ดําเนินการพัฒนาโครงการภายใต้การพัฒนาอย่าง
ยั�งยืน(SDGS) โดยเฉพาะเรื�องความเป�นอยู่ที�ดีของคน

ทุกช่วงอายุ ความเท่าเทียมทางเพศ การลดความเหลื�อมลํ�า
ทั�งภายในและระหว่างประเทศ และเมืองที�มีความปลอดภัยและ

พัฒนาอย่างยั�งยืน ผ่านขั�นตอนดังนี�

2.เสนอแนวทางการป�องกัน/
แก้ไขป�ญหาที�เกิดจากการใชง้าน

ในพื�นที�

Equitable Use ความเสมอภาคในการใชง้าน
Flexibility ความยดืหยุน่ในการใชง้าน
Simplicity ความเรยีบง่ายใชง้านง่าย
Perceptible information ขอ้มูลมมีาก
Safety ความปลอดภัย ป�องกันความผดิพลาด
Low Physical Effort ความสะดวกในการใชง้าน กล่าวคือการใชกํ้าลังและ
ความพยายามที�ตํ�า
Size and Space for Approach and Use มพีื�นที�ในการใชง้านที�เหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.หน่วยงานต้องจัดหางบประมาณสาํหรบัการดําเนินการอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหค้นพิการใน
สังคมสามารถใช ้ประโยชน์ได้อย่างยั�งยืน

2.แม้จะมีกฎกระทรวง "กําหนดสิ�งอํานวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผู้พิการหรอื
ทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที� 2) พ.ศ.2564 " แต่ในทางปฎิบัติ เจ้าของอาคาร 
ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสรา้ง ยังไม่สามารถนําไปใช ้และเจ้าพนักงานท้องถิ�นผู้อนุญาตต้องบังคับ
ใชใ้นการอนุญาติแบบก่อสรา้ง เพื�อใหค้วามคุ้มครองคนพิการใหไ้ด้รบัการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม

3.คนพิการยังไม่มีความมั�นใจในการใชพ้ื�นที�สาธารณะในสังคม แม้ว่าจะมีทางลาดหรอื
อักษรเบรลล์แล้วก็ตาม เนื�องจากป�จจุบันพื�นที�เหล่านั�นถูกใชป้ระโยชน์ในทางการค้าหรอื
การสัญจรของพาหนะ เจ้าพนักงานท้องถิ�นต้องบังคับใชก้ฎหมาย



มาตรการการควบคุมเฉพาะพื�นที�ซอ้นทับ (OVERLAY ZONING) 
เป�นมาตรการเสรมิเพื�อการอนุรกัษ์ และพัฒนาสาํหรบัพื�นที�ที�มีบทบาท
ความสาํคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม โดยข้อกําหนดที�ใช้
จะมี ความเข้มข้นและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื�นที�

การซอ้นทับมาตรการใช้ประโยชน์ที�ดิน ความหนาแน่น
และการอนุรกัษ์ ที�มา : The Bangkok Plan,MIT/EC, 1996
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การทําผังเฉพาะและ OVERLAY ZONING

หลักการ
1.มีการกําหนดขอบเขตพื�นที�ใชบ้ังคับขนาด
เล็กเฉพาะบรเิวณที�ดําเนินการหรอืพัฒนา

2.การบังคับใชส้ามารถกําหนดได้ตาม
ความจาํเป�นและเหมาะสม

นิยาม
ผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผังและโครงการดําเนินการเพื�อพัฒนาหรอื
ดํารงรกัษาบรเิวณเฉพาะแห่งหรอืกิจการ ที�เกี�ยวข้องในเมืองและ

บรเิวณที�เกี�ยวข้อง เพื�อประโยชน์ แก่การผังเมือง ที�จะมีการระบุชัดเจน
ถึงแนวทางของการพัฒนาในพื�นที�นั �น ๆ

เป�าหมาย - ผลกระทบ

1.เพิ�มประสทิธภิาพการปฏิบติังาน
ตามผงัเมอืงรวม

2.ควบคมุการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ประเภทที�อยูอ่าศัยในเขตพื�นที�

ซอ้นทับเฉพาะ

3.จัดเป�นผังกําหนดรายละเอียดแนวทาง
การพัฒนาพื�นที�อย่างเฉพาะเจาะจง 
ซึ�งระบุรายละเอียดทั�งการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
และสิ�งปลูกสรา้ง

4.เป�นกรอบการพัฒนา หรอื
   แก้ไขป�ญหาระยะสั�น

5.เป�นหน้าที�ของท้องถิ�นจัดทํา 
(กรมโยธาธกิารและผังเมืองดําเนินการได้
เมื�อท้องถิ�นรอ้งขอหรอื รมต.มท. สั�งการ)

พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ประกาศกรมศิลปากร เรื�อง ขึ�นทะเบียน
และกําหนดเขตที�ดินโบราณสถาน 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื�อง กําหนด
ประเภทของแหล่งนํ�าในแม่นํ�าเจ้าพระยา

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ.2497
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�อง กําหนด
เขตบรเิวณใกล้เคียงสนามบินเป�นเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื�อง กําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง
ดัดแปลงใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร
บางชนิดหรอืบางประเภท

พระราชบัญญัติการผังเมอืง
พ.ศ.2562
แผนผังกําหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ตามที�ได้จาํแนกประเภทตามมาตรา
22(3)(ก) 

LAND USE INTENSITY CONSERVATION
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มุ่งเน้นการพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่ง โดย
การแบ่งพื�นที�ในระยะ 500 เมตรออกเป�น

การพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่ง 
TRANSIT-ORIENTED-DEVELOPMENT (TOD)

หลักการ
1.ปรบัเปลี�ยนรูปแบบการขยายตัวของเมือง
ใหม้ีความกระชบัและน่าอยู่อาศัย 
ชว่ยลดการเติบโตของเมืองอย่างไรทิ้ศทาง

2.เพิ�มประสิทธภิาพการขนส่ง และส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนหนัมาใชบ้รกิารขนส่งสาธารณะ
มากขึ�น

3.พัฒนาพื�นที�ใหม่ ทั�งในย่านพักอาศัย 
ย่านการค้า ย่านธุรกิจ และพื�นที�สาธารณะ
ใหม้ีระบบสาธารณูปโภคที�ทุกคนเข้าถึงได้ 

นิยาม
การพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่ง เป�นแนวคิด
การบรหิารเมืองและชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการ
พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานด้านคมนาคม ซึ�งเน้นการใช้
ประโยชน์ที�ดินโดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด น่าอยู่อาศัย และน่าลงทุน โดย
ส่งเสรมิกิจกรรมการเดินทางเข้า-ออกพื�นที�ด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการเดินเท้าโดยไม่ใช้เครื�องยนต์

เป�าหมาย - ผลกระทบ

1.ศูนย์กลางพาณิชยกรรม

1.ต่อประเทศ ได้แก่ ความคุ้มค่าในการลงทนุ
โครงสรา้งพื�นฐาน การเพิ�มขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัและการลดค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางของประชาชน

2.ต่อจงัหวดั ได้แก่ กระจายความเจรญิสู่
ท้องถิ�น เก็บภาษีได้เพิ�มขึ�น โอกาสใน
การสรา้งมูลค่าเพิ�มจากการพฒันาพื�นที�และ
ระบบขนสง่มวลชน ที�ดินมมูีลค่าสงูขึ�น และ
โอกาสในการจา้งงานและธุรกิจใหมที่�มากขึ�น

3.ต่อประชาชน ได้แก่ ประชาชน
มคีวามปลอดภัย รายได้ ความสะดวกสบาย 
สขุภาพกายใจที�ดีขึ�น และค่าใชจ้า่ยที�ลดลง

4.ย่านที�พักอาศัย

5.สถานีขนส่ง

2.ย่านการค้า

3.สาํนักงาน 



1. OPEN GOVERNMENT DATA 

2. OPEN BUSINESS DATA 

3. OPEN CITIZEN DATA
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ฐานข้อมูลเป�ดและการวิเคราะหข์้อมูล เป�นเครื�องมือในการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล และเผยแพรใ่หแ้ก่
ทุกภาคส่วนที�สนใจ นําไปต่อยอดสู่การมีส่วนรว่มของประชาชนในการใชข้้อมูลใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดผ่าน
ขั�นตอนหรอืวิธกีารต่างๆ อาทิ การนําเสนอในรูปแบบข้อมูลในฐานข้อมูลเป�ด แผนภูมิ หรอื Infographic
เป�นต้น โดยมีหลักสาํคัญในการวิเคราะห ์3 ส่วน

ฐานข้อมูลเป�ดและการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักการ

นิยาม
ฐานข้อมูลเป�ด หมายถึงข้อมูลที�สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเสร ีหรอืสามารถนําไปเผยแพรไ่ด้
โดยการอ้างอิงแหล่งที�มาของข้อมูล (สาํนักงานพัฒนา
รฐับาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), 2564) 
โดยข้อมูลต่างๆที�ถูกใช้ไปจะกลับเข้าสู่ระบบ ซึ�งทําให้
เกิดการหมุนหมุนเวียนของข้อมูลเป�ด หรอืที�เรยีกว่า 
นิเวศข้อมูลเป�ด (OPEN DATA ECOSYSTEM) 
มีองค์ประกอบที�สาํคัญ 3 ภาคส่วน ได้แก่

เป�าหมาย - ผลกระทบ

1.เป�นศูนยก์ลางในการรวบรวม และ
เผยแพรข่อ้มูลที�มคีณุภาพทันสมยั

มั�นคง และปลอดภัย

2.ลดค่าใชจ้า่ย สง่เสรมิการเขา้ถึงและ
เสรมิสรา้งความรว่มมอื รวมถึงสรา้ง

การมสีว่นรว่มของทั�งภาครฐั 
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน

3.ก่อใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม 
ความโปรง่ใส และการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ในการใหบ้รกิารของทกุภาคสว่น

1.Availability and Access รูปแบบของข้อมูลที�ง่ายต่อการนําไปใชง้าน และปรบัปรุงแก้ไข การเข้าถึง
ข้อมูล สามารถทําได้โดยผ่าน Internet หรอืในกรณีที�มีค่าใชจ้่ายจะต้องไม่มากไปกว่าการทําสาํเนา
 2. Re-use and Redistribution ข้อมูลที�เผยแพรต้่องถูกจัดเตรยีมภายใต้เงื�อนไขการอนุญาตใหน้ํา
มาใชใ้หม่ และเผยแพรไ่ด้ รวมถึงการใชชุ้ดข้อมูลรว่มกับชุดข้อมูลอื�น ๆ
 3.Universal Participation ทุกคนสามารถใชข้้อมูลได้โดยปราศจากข้อจาํกัด ไม่ว่าจะเป�นการใชซ้ํ�า 
เผยแพร ่ทั�งนี�การนําข้อมูลไปใชป้ระโยชน์จะต้องเป�นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั�น ๆ

ขอ้เสนอแนะ

ควรมีการตรวจสอบและวิเคราะหข์้อมูลว่าข้อมูลนั�นมีแหล่งที�มา ความแม่นยาํ ความครบถ้วน ความไม่อคติ และ
ความถูกต้องที�มีคุณภาพเพียงพอหรอืไม่ รวมถึงการออกกฏหมายหรอืข้อบังคับ ในการใชง้านหรอืปกป�องลิขสิทธิ�
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื�อส่งเสรมิประโยชน์และความโปรง่ใสในการใชง้านทุกภาคส่วน
การนําข้อมูลเป�ดไปใชน้ั �นอาจไม่นําไปสู่กระบวนการตัดสินใจที�ดีเสมอไป ขึ�นอยู่กับแหล่งที�มาของข้อมูล            
 การวิเคราะห ์และการตีความหมาย
การเผยแพรข่้อมูลเป�ดและการวิเคราะหน์ั �นล้วนมีต้นทุนในการตรวจสอบ ดูแลและเผยแพร ่โดยความคุ้มค่าในการ
แลกเปลี�ยนข้อมูลจะลดลงหากทุกภาคส่วนไม่สามารถได้รบัประโยชน์ได้อย่างเต็มที� 
ภาครฐัและเอกชนควรรว่มมือกันเพื�อใหบ้รกิารข้อมูลเป�ดอย่างเหมาะสมที�สุดแก่ทุกภาคส่วน
ทุกภาคส่วนจาํเป�นต้องปรบัความคิด โครงสรา้งพื�นฐาน และสรา้งความเชื�อมโยงระหว่างกัน ซึ�งสามารถ

1.

2.

3.

4.
5.

      ดําเนินการได้ด้วยเครื�องมือทางกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ
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392,897 ครวัเรอืน 635,519 คน

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป� 2563ป� 2564
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

      กลุ่มเขตกรุงเทพกลางประกอบไปด้วย 9 สาํนักงานเขต คือ เขตพระนคร เขตป�อมปรายศัตรูพา่ย เขตสมัพนัธวงศ์ เขตดสุติ เขตดินแดง
เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตหว้ยขวางและเขตวงัทองหลาง โดยที�ดินสว่นใหญ่ในเขตกรุงเทพกลางมกัมรีาคาสงูและมกีรรมสทิธิ�การถือครอง
แล้วทั�งสิ�น จงึทําใหเ้ขตประสบป�ญหาการลักลอบต่อเติมที�อยูอ่าศัยและชุมชนแออัดเป�นจาํนวนมาก รว่มกับป�ญหาชุมชนบุกรุกพื�นที�สาธารณะ
โดยที�ผา่นมามกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมนีโยบายการจดัพื�นที�รองรบั ทวา่ สาํนักงานเขตใน
กลุ่มเขตกรุงเทพกลางแสดงความกังวลต่อการไมม่ฐีานขอ้มูลที�อยูอ่าศัยในแต่ละพื�นที�ที�ไมช่ดัเจน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที�อพยพเขา้มาที�ไมม่กีาร
รวมกลุ่มกัน เชน่ กลุ่มพื�นที�ดั �งเดิมในเขตและหากพจิารณาจาํนวนประชากรในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางจะพบวา่เขตหว้ยขวางมแีนวโน้ม
การเติบโตของประชากรโดดเด่นในเขตกรุงเทพกลาง

      โดยนอกเหนือจากการมหีน่วยงานด้านที�อยูอ่าศัยโดยเฉพาะแล้ว ทางกลุ่มเขตกรุงเทพกลางได้เสนอใหห้น่วยงานดังกล่าวจาํเป�นต้องมี
งบประมาณที�ชดัเจนเพื�อใหค้วามชว่ยเหลือกลุ่มเป�าหมายโดยการลดคณุสมบติัหรอืเกณฑ์ในฐานะแหล่งการเงินควบคู่ไปกับการสง่เสรมิการออม
เชน่เดียวกับการปรบัปรุงกฎหมายการพฒันาที�อยูอ่าศัยและการพฒันาฐานขอ้มูล โดยสาํนักงานเขตต้องปฏิบติังานใกล้ชดิกับกลุ่มเป�าหมาย

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นบุกรุก ประยุกต์ใชข้อ้มูลสถิติที�
วเิคราะหจ์ากจาํนวนครวัเรอืนทั�งหมดในชุมชนแออัด
หารด้วยจาํนวนบา้นที�มลัีกษณะกรรมสทิธิ�การถือครอง
ที�ดินแบบบุกรุก ซึ�งในพื�นที�กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตที�
มสีดัสว่นบา้นบุกรุกสงูที�สดุ คือ เขตหว้ยขวาง รอ้ยละ
73.35 และเขตราชเทว ีรอ้ยละ 27.74 

แผนที�แสดงผลการเปรยีบเทียบระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด
เมื�อพจิารณาในภาพรวมขอ้มูลสองชุดมคีวามสมัพนัธ์
ของขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ�งกล่าวคือเมื�อพื�นที�มี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงู จาํนวนคนในบา้นเฉลี�ยก็
จะสงูตาม เวน้แต่ในบางพื�นที�ที�มคีวามผกผนัของขอ้มูล  
เชน่ในพื�นที�เขตราชเทวมีสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด
รอ้ยละ 62.38 (สงู) แต่ในทางกลับกันจาํนวนคนในบา้น
เฉลี�ยอยูที่� 5 คน หรอืในเขตป�อมปราบศัตรูพา่ยที�มี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด รอ้ยละ 74.75 (สงูมาก) 
แต่จาํนวนคนในบา้นพบวา่เฉลี�ยอยูที่� 3-4 คน ซึ�งทิศทาง
การเปลี�ยนแปลงของขอ้มูล 2 ชุด อาจแสดงถึงด้าน
ศักยภาพของพื�นที�ในการรองรบัประชากรในประเด็น
ด้านที�อยูอ่าศัย และสามารถสะท้อนลักษณะของอาคาร
ที�อยูอ่าศัย

ที�ตั�งชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

      กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเมื�อพิจารณาข้อมูลแผนที�ชุดนี�พบว่าในเขตพื�นที�ที�มีค่าสัมประสิทธิ�ความไม่เท่าเทียมสูง โดย
ส่วนใหญ่จะมีจาํนวนผู้มีรายได้น้อยสูงตาม เช่น ในเขตหว้ยขวาง มีค่าสัมประสิทธิ�ความไม่เท่าเทียมสูงถึงรอ้ยละ 35.9 
ตามมาด้วยขอ้มูลกราฟประชากรรายไดน้อ้ยที�มจีาํนวน 1,388 คน หรอืในเขตวงัทองหลางที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม
รอ้ยละ 35.1 มจีาํนวนประชากรรายไดน้อ้ย 1,126 คน 

พระนคร

ดสุติ พญาไท

ดินแดง

หว้ยขวาง

วงัทองหลาง

ป�อมปราบศัตรูพา่ย

สมัพนัธวงศ์

ราชเทวี

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

กรุงเทพมหานครเป�นหนึ�งเมอืงที�มคีวามหนาแน่นในเรื�องของ
จาํนวนประชากร จงึทําใหก้ารขยายตัวของเมอืงอยา่งรวดเรว็
สง่ผลใหก้ารจราจรติดขดัเป�นอยา่งมาก โดยป�จจุบนั ได้มกีาร
พจิารณานําแนวคิดการพฒันาพื�นที�รอบสถานีขนสง่มวลชน
(TOD) เพื�อเป�นกลไกในการวางแผนที�จดัระเบยีบการพฒันา
เมอืงที�สมัพนัธกั์บจุดเปลี�ยนผา่นระบบขนสง่มวลชนและยา่น
ใหม้คีวามหนาแน่นจากการใชป้ระโยชน์ที�ดินแบบผสมผสานใน
พื�นที�โดยรอบสถานีขนสง่มวลชน

กรณีศึกษา :

ชื�อโครงการ : แผนการพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่งมวลชน
(TODP) บรเิวณคลองบางหลวง
การวางแผนจัดการโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ
และเครอืจักรภพ (FCO), สาํนักการวางผังและพัฒนาเมือง,
UN-Habitat
สถานที� : รถไฟฟ�าBTS สถานีบางหว้า, กรุงเทพมหานคร,
ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ

เพิ�มการใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะทกุรูปแบบในพื�นที�คลองบางหลวง
และเพิ�มรูปแบบการเดินทาง ทั�งทางบกผา่น รถเมล์ ทางยกระดับผา่น
รถไฟฟ�าบทีีเอสบางหวา้ และทางนํ�าผา่นท่าเรอืบางหวา้

จุดมุง่หมายของการพฒันาและการแก้ไขป�ญหา

ชว่ยเหลือกรุงเทพมหานครในการจดัทํา TODP ภายในพื�นที�คลองบางหลวง
เพื�อเสนอใหเ้หน็วา่การลงทนุของรฐับาลเพื�อพฒันาการเชื�อมต่อระบบคมนาคม
สามารถขบัเคลื�อนการวางแผนเศรษฐกิจที�ครอบคลมุและการพฒันาที�ยั �งยนืได้
อยา่งไร

Transit Oriented Development Plan (TODP)
แผนการพัฒนาพื�นที�รอบสถานีขนส่งมวลชน

การสง่เสรมิแนวทางพฒันาระบบขนสง่สาธารณะที�ครอบคลมุไปจนถึง
ประเด็นของการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ที�อยูอ่าศัย และการพฒันาเศรษฐกิจ
ท้องถิ�น

การเพิ�มความหนาแน่นทางกายภาพตามขอ้กําหนด เพื�อป�องกันป�ญหา
ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต โดยการจดัระบบการใชป้ระโยชน์ที�ดินใหส้ามารถ
รองรบัการขยายตัวของเมอืงได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

สรา้งการเชื�อมต่อพื�นที�สาธารณะ โดยนําคคูลอง แมน่ํ�า และสวนสาธารณะ
มาเป�นเครื�องมอืเพื�อแก้ป�ญหาสิ�งแวดล้อมและเพิ�มเสน้ทางการเดนิทาง
ใหส้ามารถรบัมอืกับความเปลี�ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมได้

การคมนาคม

การพฒันาเมอืง

ผงัเมอืงรวม

การพฒันาโครงขา่ยระบบ
สาธารณูปโภคสเีขยีว

แผนการสง่เสรมิแผนพฒันาจากสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเที�ยว
โดยการสนบัสนนุนกัท่องเที�ยวผา่นการเดนิทางดว้ยเรอื ทางเท้า และ
ทางจกัรยาน

สง่เสรมิการท่องเที�ยว

ศักยภาพในการพฒันาตามแผนการพฒันาพื�นที�รอบสถานีขนสง่มวลชน (TODP)

แผนเสนอการพฒันา TODP ในพื�นที�คลองบางหลวง และสถานีรถไฟฟ�าBTS บางหวา้

TODP

มรดกทางวฒันธรรม
และประวติัศาสตร์

แนวทางการพฒันา

การสง่เสรมิสขุภาพ
และความเป�นอยูที่�ดี

การสรา้งองค์ความรู ้
และความรว่มมอื

การจดัทํา TODP ใหส้อดคล้องกับหลักการสาํคัญตามมาตรฐาน TOD 
ที�พฒันาโดยสถาบนันโยบายการขนสง่และการพฒันา (ITPD) รวมถึง
การสง่เสรมิการเดินเท้า การขี�จกัรยาน เครอืขา่ยถนน การผสมผสานของ
การใชป้ระโยชน์ที�ดิน ความหนาแน่นของที�อยูอ่าศัยและแหล่งงาน 
การบรกิารในท้องถิ�น และพื�นที�สาธารณะ
การแก้ป�ญหาความเท่าเทียม  ในเรื�องความเสี�ยงของการเพิ�มโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกั้บพื�นที� โดยมคีวามเปลี�ยนแปลงในเรื�องของราคาที�ดินที�เพิ�มขึ�น
(Gentrification) ซึ�งสง่ผลโดยตรงต่อค่าเชา่ การซื�อ-ขายอสงัหารมิทรพัยที์�
สง่ผลใหค่้าครองชพีในพื�นเพิ�มขึ�น เป�นผลใหค้นที�มกํีาลังซื�อน้อยลงถกูบงัคับให้
ยา้ยไปยงัพื�นที�อื�นๆ

สนับสนุนการออกแบบอารยสถาป�ตย ์(Universal Design) เพื�อใหเ้ขา้ถึง
ได้สาํหรบัผูด้้อยโอกาส ไมว่า่จะเป�น ผูส้งูอายุ ผูท้พุพลภาพ เด็ก หรอื 
สตรมีคีรรภ์

พฒันาศักยภาพการขนสง่สาธารณะผา่นการเชื�อมต่อระหวา่งระบบขนสง่และ
รูปแบบการเขา้ถึงที�สนับสนุนการใชจ้กัรยานและการเดิน เพื�อลดการพึ�งพา
รถยนต์สว่นตัว
สง่เสรมิใหผู้ค้นเดนิทางไดส้ะดวก ในระยะทางที�สั �นลง และใชเ้วลาในการเดนิทาง
นอ้ยลง
ลดการใชเ้ชื�อเพลิงและพลังงานในรูปแบบของการขนสง่ด้วยเครื�องยนต์ 
ลดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานภายในกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
สาํนกัยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล สาํนกัการจราจรและขนสง่ สาํนกัการโยธา 
สาํนกัการวางผงัและพฒันาเมอืง สาํนกัพฒันาสงัคม และสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และ
การท่องเที�ยว
สง่เสรมิแนวทางการมสีว่นรว่มรวมถึงการปรกึษาหารอืกับชุมชนผูม้รีายได้น้อย
ในเขตคลองบางหลวง และผูม้สีว่นได้สว่นเสยีนอกพื�นที�ที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

เพื�อชว่ยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานด้านการวางแผนที�เกี�ยวขอ้ง 
ในการปรบัปรุงกระบวนการพฒันาระบบขนสง่มวลชนของกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงเมอืงอื�นๆ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MRTA Orange Line
(Thailand Cultural Centre-Taling Chan)
MRTA Blue Line (Bangsue-Tha Phra)

MRTA Purple Line (Bangsue-Rat Burana)

SRT Red Line (Hua Lamphong-Bangbon)

MRTA Green Line (Taksin-Bangwa)

Bangkok Mass Transit System
Public Route
Bang Wa BTS Station

Bang Wa Pier

Wat Khampang Pier (Khlong Bang Luang)
Khlong Bang Luang Boat Route

Khlong Phasicharoen Boat Route

Bangkok Tai Canal
Bang Khunsri Canal
Chak Phra Canal

Bangkok Noi Canal

Chao Phraya River

https://webportal.bangkok.go.th/cpud
http://www.urbanwhy.com/2016/12/20/transit-oriented-development/
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบไปด้วย 7 สาํนักงานเขต คือ เขตบางซื�อ เขตจตจุกัร เขตลาดพรา้ว เขตบางเขน เขตหลักสี�
เขตดอนเมอืง และเขตสายไหม โดยพื�นที�ในเขตนี�จะค่อนขา้งมคีวามเป�นเมอืงสงู ซึ�งสว่นใหญ่เป�นชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร โดยมรีถไฟฟ�า
วิ�งผา่นทั�งหมด 7 สาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหลังจากมกีารก่อสรา้งโครงการสถานีกลางบางซื�อและแผนโครงขา่ยและการพฒันาการ
คมนาคมและขนสง่ในอนาคต แมจ้ะไมไ่ด้มแีผนในเขตสายไหมและเขตบางเขนโดยตรง

      โดยเขตสายไหมเป�นเขตที�มขีนาดใหญ่สดุ รองลงมาเป�นเขตบางเขน ซึ�งมปีระชากรทั�งหมด 207,272 และ 187,377 คน ตามลําดับ
แต่หากพจิารณาอัตราสว่นเขตพื�นที�สเีขยีว เขตบางเขนมมีากที�สดุรองลงมา คือ เขตสายไหม ทั�งนี�ความหนาแน่นของประชากร/ตร.กม.
ไมไ่ด้แปรผนัตรงกับขนาดพื�นที�แต่อยา่งไร กล่าวคือ แมเ้ขตสายไหมจะมขีนาดพื�นที�ใหญ่สดุแต่กลับมคีวามหนาแน่นเป�นอันดับ 3 ของ
กลุ่มเขตด้วยความหนาแน่นเพยีง 4,719 คน/ตร.กม. เชน่เดียวกับเขตบางเขนที�เป�นเขตที�มคีวามหนาแน่นน้อย 4,448 คน/ตร.กม.และ
หากพจิารณาสถิติจาํนวนบา้นในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พ.ศ. 2559 – 2564 จะพบวา่เขตบางซื�อมแีนวโน้มการเพิ�มขึ�นของจาํนวนบา้น
โดดเด่นโดยเปรยีบเทียบกับเขตอื�น

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือประสบป�ญหาการไล่รื�อที�อยูอ่าศัยบุกรุกพื�นที�สาธารณะที�มกัสง่ผลถึงป�ญหาสงัคมและป�ญหาสิ�งแวดล้อมเป�น
ลกูโซ ่โดยที�ผา่นมาสาํนักงานเขตมกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แมเ้ขตไมม่พีื�นที�รองรบัใกล้
เคียงบรเิวณเดิม ทั�งนี�เราจะเหน็ความพยายามของสาํนักงานเขตในการจดัตั�งสภาชุมชนเพื�อเป�นตัวแทนของชุมชนในประเด็นที�อยูอ่าศัย
โดยเฉพาะการที�สาํนักงานเขตสายไหมมกีารจดัตั�งกลุ่มออมทรพัยข์องชุมชน แมส้าํนักงานเขตจะประสบอุปสรรคจากความไมไ่วว้างใจ
ของประชาชนต่อโครงการและกรอบกฎหมายที�ไมม่คีวามชดัเจน ทั�งในแง่กระบวนการความรบัผดิชอบและอํานาจหน้าที� จงึทําใหแ้ต่ละ
สาํนักงานเขตไมส่ามารถปฏิบติังานได้เต็มที� นอกจากนั�น กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือได้เสนอใหม้กีารจดัตั�งหน่วยงานเฉพาะที�ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการจากทกุภาคสว่นและต้องการเน้นกลุ่มเป�าหมายหลักที�เป�นชุมชนบุกรุกพื�นที�คลองเพื�อวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทาง
กายภาพและคณุภาพนํ�าคลอง

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป� 2563ป� 2564

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

 617,077 ครวัเรอืน 1,062,959  คน
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือมสีดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขตสงู
ที�สดุพบในเขตจตจุกัร รอ้ยละ 20.83 จาํนวนชุมชน
บุกรุกจาํนวน 17 ชุมชน และในเขตหลักสี� รอ้ยละ 13.95
มชุีมชนบุกรุกจาํนวน 14 ชุมชน 

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวน
คนในบา้นเฉลี�ยในกลุ่มเขตกรงุเทพเหนอื พบวา่พื�นที�
เขตบางซื�อเป�นเขตที�มสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงูที�สดุ
รอ้ยละ 92.67 มจีาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย 5 คน/บา้น

ที�ตั�งชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

      กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พื�นที�สว่นใหญ่มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม อยูใ่นชว่งใกล้เคียงกันเกือบทั�งพื�นที� 
รอ้ยละ 33.21-35.27 เมื�อนําขอ้มูลสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมมาเทียบกับขอ้มูลจาํนวนผูม้รีายได้น้อยทําใหพ้บวา่ พื�นที�
เขตสายไหม (3,089 คน) พื�นที�เขตบางเขน (2,095 คน) และพื�นที�เขตจตจุกัร (2,022 คน) มจีาํนวนประชากรรายได้น้อย
สงูเชน่กัน

ดอนเมอืง

สายไหม

หลักสี�

บางเขน

จตจุกัร
ลาดพรา้วบางซื�อ

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



<40% AMI

<30% AMI $ 23,040

<60% AMI

1.ที�พกัอาศัยสาํหรบัผูที้�มรีายได้น้อย 151 ยูนิต

จาํนวนยูนิต รายได้เฉลี�ยในพื�นที� รายได้ต่อครวัเรอืน

AMI เป�นตัวยอ่ของ "รายได้เฉลี�ยในพื�นที�" ซึ�งเป�นสถิติที�คํานวนโดย
กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมอืงแหง่สหรฐัอเมรกิา (HUD)

 2.ที�พกัอาศัยของผูที้�มรีายได้ปานกลาง 71 ยูนิต

จาํนวนยูนิต รายได้ต่อครวัเรอืน

***หมายเหต*ุ** สงวน 2 ยูนิต ไวส้าํหรบั ผูอํ้านวยการสรา้ง

รายได้เฉลี�ยในพื�นที�

39

5

26

13

17

120

<150% AMI

<80% AMI

<175% AMI

$ 30,720

$ 46,080

$ 61,450

$ 115,200

$ 134,400
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

Via Verde คือโครงการพฒันาที�อยูอ่าศัยแบบผสมผสาน
ด้วยแนวคิดการออกแบบที�ยั�งยนืด้วยนวตักรรมตอบโจทย์
ความต้องการต่อผูที้�มรีายได้หลากหลายระดับ โดยโครงการ
ประกอบด้วยที�อยูอ่าศัย 222 ยูนิต พื�นที�ค้าปลีก 7,500
ตารางฟุต พื�นที�สเีขยีวบนดาดฟ�า 40,000 ตารางฟุต และ
พื�นที�สาธารณะรวมกับสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อสขุภาพ

กรณีศึกษา :

ชื�อโครงการ : Via Verde Multifamily Housing
รูปแบบอาคาร : อพารต์เมนต์ขนาดกลาง-สงู และทาวนเ์ฮาส์
ผู้วา่จ้าง : The Phipps Houses Group และ
Jonathan Rose Companies
สถาปนิก : Dattner Architects, Grimshaw
สถานที�ตั�ง : ยา่นบรอ็งซ,์ รฐันิวยอรก์, ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ระยะเวลาดําเนินงาน : 2006-2012
ป�ที�สรา้งเสรจ็ : 2012

ภาพรวมโครงการ

แนวคิดการออกแบบ

ที�พกัอาศัยที�เหมาะสม
ต่อรายได้ของผูซ้ื�อ

(Affordable Housing)

การออกแบบเชงินวตักรรม
(Innovative Design)

ผลลัพธจ์ากการพฒันา

Multifamily Housing
โครงการที�อยู่อาศัยแบบครอบครวัขยาย

รูปแบบที�พกัอาศัย รูปแบบ Multifamily Housing

การออกแบบอาคารสเีขยีว

ที�พกัอาศัยสาํหรบัผูที้�มรีายได้หลากหลายระดับ
(Mixed Income Housing) รวม 222 ยูนิต

 ที�พกัอาศัยสาํหรบัผูที้�มรีายได้น้อย 151 ยูนิต
 ที�พกัอาศัยของผูที้�มรีายได้ปานกลาง 71 ยูนิต 

1.
2.

สตดูโิอ 1 - 3 หอ้ง

อาคาร Tower
20 ชั�น

อาคาร Duplex
6-13 ชั�น

Walk-up 
Townhouse

4 ชั�น

2 หอ้ง

ตามหลักการพฒันาที�อยูอ่าศัยใหม้คีวามยั�งยนื Via Verde จงึได้
พฒันารปูแบบที�พกัอาศัยตามความเหมาะสมต่อรายไดข้องผูซ้ื�อ
ซึ�งประกอบดว้ย 2 กลุม่เป�าหมาย ไดแ้ก่   กลุม่ผูม้รีายไดน้อ้ยและ
กลุม่ผูม้รีายไดป้านกลาง และเนื�องจากป�ญหาเรื�องการขาดแคลน
ที�อยูอ่าศัยที�มรีาคาถกูและมคีณุภาพ    ที�กลุม่คนผูม้รีายไดน้อ้ย
สามารถจา่ยได ้    ยงัคงเป�นที�ต้องการในตลาดอสงัหารมิทรพัย์
อยา่งต่อเนื�อง จงึสะท้อนใหเ้หน็ถึงความมุง่มั�นของสาธารณชนใน
การสรา้งที�อยูอ่าศัยเพื�อตอบโจทยค์วามต้องการดา้นที�อยูอ่าศัย
ของครอบครวัขยายและคนรุน่ใหม ่ดงันี�

1 หอ้ง

ห้องนอน

ห้องนั�งเล่น
1 หอ้ง

1-3 หอ้ง

ห้องครวั

ห้องนํ�า

ห้องแต่งตัว

1 หอ้ง 2 หอ้ง

1 หอ้ง

1-2 หอ้ง

- 1 หอ้ง 1 หอ้ง

- - 1 หอ้ง

การสรา้งสรรค์นวตักรรมที�อยู่
อาศัยเพื�อตอบโจทยค์นรุน่ใหม่

ต้นแบบการทํางานรว่มกัน
ระหวา่งหน่วยงานที�อยูอ่าศัย

การพฒันาที�อยูอ่าศัยราคาถกู
และเหมาะสมต่อรายได้ของผูซ้ื�อ

การออกแบบที�ยั�งยนืภายใต้
ขอ้จาํกัดด้านงบประมาณ

การเพิ�มความหนาแน่นของเมอืง
มาสูบ่รเิวณ South Bronx

การพฒันาแนวพื�นที�สเีขยีว
ในเมอืงใหเ้ชื�อมต่อกับพื�นที�สเีขยีว

ของที�อยูอ่าศัย

การแก้ไขป�ญหา

การพฒันาที�อยูอ่าศัยราคาถกูสาํหรบัผูที้�มรีายไดน้อ้ย 
 เนื�องจาก ยา่นบรอ็งซ ์เป�นยา่นทที�ยากจนที�สดุของเมอืง

การฟ�� นฟูยา่นที�อยูอ่าศัยเดิมบนที�ดิน Brownfield
(Brownfield : ที�ดินที�มหีรอืเคยมสีิ�งก่อสรา้งที�ถกู
ปล่อยปละละเลย ไมม่กีารใชง้านหรอืถกูทิ�งรา้ง)

การแก้ไขป�ญหาเรื�องงบประมาณในการพฒันาที�อยูอ่าศัย
ที�จาํกัด ผา่นการออกแบบและการทํางานระหวา่งหนว่ย
งานที�อยูอ่าศัย

การใชว้สัดรุไีซเคิล
การหมุนเวยีนขยะจากการก่อสรา้งและรื�อถอนกลับมาใชใ้หม่
(C&D Waste Recycled)
การออกแบบระบบนํ�าหมุนเวยีนด้วยระบบกักเก็บนํ�าฝน
การออกแบบหลังคาสเีขยีว 40,000 ตารางฟุต
การติดตั�งระบบผลิตไฟฟ�าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์(PV Arrays)
การใชว้สัดทีุ�ปลอดสารอินทรยีร์ะเหยง่าย ( VOC Materials)
ฉลากประหยดัพลังงาน

Via Verde - The Greenway ได้รบัการรบัรอง
อาคารที�ยั �งยนืจาก LEED  โดยสภาอาคารสเีขยีว
สหรฐัอเมรกิาหรอื U.S. Green Building Council  
ซึ�งเป�นผูกํ้าหนดเกณฑ์ในการประเมนิอาคารทั�งใน
สหรฐัอเมรกิาและประเทศต่างๆ เกือบทั�วโลก

องค์ประกอบของอาคารสเีขยีว

http://www.urbanwhy.com/2016/12/20/transit-oriented-development/
https://www.condonewb.com/talk/100/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94
http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=12064
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

       กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบไปด้วย 10 สาํนักงานเขต คือ เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตบางนา เขตบางรกั เขตปทมุวนั
เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตวฒันา เขตสาทร และเขตสวนหลวง โดยกรรมสทิธิ�ที�ดินสว่นใหญ่เป�นกรรมสทิธิ�ที�ดินแบบเชา่จากราคา
ที�ดินสงู เนื�องจาก นายทนุมกัซื�อที�ดินไวส้าํหรบัเก็งกําไร จงึทําใหชุ้มชนขาดความมั�นคงในประเด็นที�อยูอ่าศัยกลายเป�นป�ญหาชุมชน
บุกรุกพื�นที�สาธารณะและชุมชนแออัด ทําใหเ้กิดป�ญหาขาดพื�นที�สว่นกลางสาํหรบัประชาชน โดยที�ผา่นมาสาํนักงานเขตในกลุ่มเขต
กรุงเทพใต้มกีารสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทั�งนี� หากพจิารณาแนวโน้มการเพิ�มขึ�นของ
ประชากรในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้จะพบวา่สว่นใหญ่มแีนวโน้มสงูขึ�น ยกเวน้ เขตปทมุวนั

       สาํหรบัแนวทางหรอืโครงการพฒันาที�อยูอ่าศัย ทางกลุ่มเขตมแีผนวา่จาํเป�นต้องมหีน่วยงานกลางที�มฐีานขอ้มูล โดยแนวทางการ
แก้ป�ญหาที�อยูอ่าศัยในเขตจาํเป�นต้องเป�นรูปแบบอาคารสงูที�ครบวงจรและมพีื�นที�สาธารณะรองรบัคนในพื�นที�

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

ป� 2563ป� 2564

575,227 ครวัเรอืน 798,943  คน
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เมื�อพจิารณาแผนที�สดัสว่น
บา้นบุกรุกรายเขตพบวา่ พื�นที�เขตคลองเตย และ
เขตยานาวา มสีดัสว่นบา้นบุกรุกสงูที�สดุในกลุ่มเขตนี�
โดยมสีดัสว่นอยูที่� รอ้ยละ 37.74 (เขตยานนาวา) และ
รอ้ยละ 35.57 ในเขตคลองเตย เมื�อนําขอ้มูลตําแหน่ง
ชุมชนบุกรุกมาพจิารณารว่มด้วยกลับพบวา่ สว่นใหญ่
ที�ตั�งชองชุมชนบุกรุกกระจุกตัวในพื�นที�คลองเตยมาก
ที�สดุ 17 ชุมชนแต่ในเขตยานนาวา กลับพบชุมชนบุกรุก
เพยีง 3 ชุมชนเท่านั�น 

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวน
คนในบา้นเฉลี�ยในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ พบวา่ในภาพรวม
พื�นที�สว่นใหญ่มสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดอยูใ่นชว่ง
ตั�งแต่ รอ้ยละ 14.19 – 90.62 (เป�นค่าสดัสว่นที�สงูที�สดุ
ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้) โดยขอ้มูลแสดงวา่เป�นพื�นที�ที�
มรีอ้ยละของสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดมากที�สดุ ได้แก่ 
เขตบางคอแหลม รอ้ยละ 90.62 เขตยานนาวา รอ้ยละ
86.78 และเขตวฒันา รอ้ยละ 86.46 

เมื�อพจิารณารว่มกับขอ้มูลจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย พบวา่
สดัสว่น/จาํนวนคนในบา้นจะมทิีศทางการแสดงขอ้มูล
เชน่เดียวกับสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด กล่าวคือในพื�นที�
ที�มสีดัสว่นบา้นนชุมชนแออัดสงูจะมขีนาดของจาํนวน
คนในบา้นสงูตั�งแต่ 5–7 คน/บา้น แต่มเีพยีงเขตสาวน
หลวงเท่านั�นที�มขีอ้มูลที�แตกต่างจากพื�นที�อื�น

ที�ตั�งชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

      เมื�อพจิารณาขอ้มูลสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมในพื�นที�กลุ่มเขตกรุงเทพใต้พบเขตที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงู
ที�สดุ 3 เขต คือ เขตยานนาวา รอ้ยละ 36.8 เขตวฒันา รอ้ยละ 36.5 และเขตสาทร รอ้ยละ 34 เมื�อนํามาพจิารณารว่มกับจาํนวน
ผูม้รีายได้น้อยในพื�นที�พบวา่ เขตยานนาวา และเขตวฒันา มจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยอยูที่� 1,271 คนในเขตยานนาวา และ 1,315
คนในเขตวฒันา

      จากการพจิารณาภาพรวมขอ้มูลทั�ง 2 ชุดพบวา่ในพื�นที�กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ในบางพื�นที�แมจ้ะมค่ีาสม้ปะสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม
ตํ�ามาก แต่กลับมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยที�สงู เชน่ ในพื�นที�เขตสวนหลวง และเขตบางนาซึ�งมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงูถึง 2,275
คนในเขตสวนหลวง และ 1,831 คนในเขตบางนา

ปทมุวนั
วฒันา

คลองเตย

สวนหลวง

พระโขนง

บางนา

ยานนาวา
บางคอแหลม

สาทร

บางรกั

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



การพฒันาอาคารที�อยูอ่าศัยที�เน้นชมุชนเป�นพื�นฐาน ซึ�งได้มี
การวางแผนรว่มกับผูอ้ยูอ่าศัยเดิม และเป�นสว่นหนึ�งของ
กระบวนการวางแผนแบบมสีว่นรว่มในใจกลางกรุงเวยีนนา
บนเขตพื�นที�  Nordbahnhof ในเขตที�สอง เพื�อสนับสนุน
การใชช้วีติในเมอืงที�ยั �งยนื พื�นที�โครงการประกอบไปด้วยมี
อพารท์เมนท์ 40 หอ้ง พื�นที�ทํากิจการค้าขาย 400 ตร.ม.
และพื�นที�ชุมชน 700 ตร.ม. 

กรณีศึกษา :

ชื�อโครงการ : Wohnprojekt Wien
รูปแบบอาคาร : การเคหะชุมชน (Social Housing)
นักออกแบบ : Einszueins Architektur, Vienna
นักพัฒนา : Schwarzatal
การบรหิารจัดการโครงการ : raum&kommunikation
สถานที�ตั�ง : รฐัเวียนนา, ประเทศออสเตรยี
ระยะเวลาการวางแผน : 2010-2013
ป�ที�สรา้งเสรจ็ : 2013

วสิยัทัศน์

ภาพรวมโครงการ

การสรา้งชุมชนที�ปกครองตนเองและแนวคิดในการคิดและการใช้
ชวีติอยา่งยั�งยนื โดยการนําคนรุน่เก่าและใหม ่ ภาษา วฒันธรรม
และอาชพีต่างๆ มารวมกันภายใต้พื�นที�เดียวกัน เพื�อจดัสรรใหเ้ป�น
โครงการที�อยูอ่าศัยต้นแบบสาํหรบัวถีิชวีติแบบใหมใ่นกรุงเวยีนนา

แนวคิดการออกแบบ

ที�อยูอ่าศัยที�เหมาะสม
ต่อรายได้ของผูซ้ื�อ

(Affordable Housing)

การจดัพื�นที�สาํหรบั
สิ�งอํานวยความสะดวก
(Public Amenities)

การประหยดัพลังงาน
(Energy Saving)

ที�มาของการอยูอ่าศัยรว่มกัน
“สมาคมเพื�อการดํารงชวีติที�ยั �งยนื” ได้ตั�งเป�าหมายในการสง่เสรมิและดําเนินชวีติ และ
การทํางานขา้มวฒันธรรมและขา้มรุน่ ในแง่ของความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม และ
ความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกันรว่มกัน บนวถีิชวีติที�ยั �งยนืในแง่ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
ความเขา้กันได้ทางสิ�งแวดล้อม การกําหนดเกณฑ์การตัดสนิใจตามระบอบประชาธปิไตยให้
เป�นค่านิยมที�สาํคัญสาํหรบัสมาคมและแบง่ป�นความรูแ้ละประสบการณ์โดยการเขา้รว่ม
โครงการแรกของ "Association for Sustainable Living" อีกทั�งทางสมาคมยงัสง่
เสรมิการรเิริ�มทางวฒันธรรมที�สาธารณชนสามารถเขา้ถึงได้และสนับสนุนการพฒันา
ชุมชนในละแวกใกล้เคียงป�จจุบนัสมาคมมสีมาชกิที�เป�นผูใ้หญ่ประมาณ 70 คน 

การก่อตั�ง “สมาคมเพื�อการดํารงชวีติที�ยั�งยนื”

หอ้งกิจกกรรม หอ้งเด็กเล่น สวนดาดฟ�า เครื�องซกัผา้
หยอดเหรยีญ

ซาวน่า หอ้งครวั

หอ้งโถงกลาง อพารต์เมนต์
สาํหรบัแขก

จกัรยานสว่นกลาง
Bike Sharing

สวนผกัชุมชน หอ้งสมุด พื�นที�เวริก์ชอ็ป

เนื�องจากที�ดินบรเิวณใจกลางเมอืงเวยีนนามรีาคาค่อนขา้งแพงมาก
ในตลาดเสร ี จงึเป�นสาเหตใุหชุ้มชนรวมตัวกัน ซึ�งชุมชนสามารถขอรบั
การสนับสนุนพเิศษเพิ�มเติมได้จากสภาเมอืงเวยีนนา ด้วยเงื�อนไขของ
การได้เงินอุดหนุนจากรฐัสาํหรบัโครงการบา้นจดัสรร โดยจดัใหม้ี
การแขง่ขนัโครงการออกแบบที�สถาปนิกและนักพฒันามสีว่นรว่มด้วย

“Wohnprojekt Wien ใชแ้บบจาํลอง "Sociocracy" ซึ�งเป�น
รูปแบบภายในขององค์กรและการตัดสนิใจ โดยใชแ้บบจาํลองนี�
ในการประชุมเชงิปฏิบติัการการจดัสรรรว่มกับองค์กรต่างๆ 
ซึ�งทําใหเ้กิดการตัดสนิใจพฒันาอพารท์เมนท์อยา่งยั�งยนืขึ�น
รวมถึงค่าเชา่ที�ถกูลง

ผูอ้ยูอ่าศัย 100 คน
(ผูใ้หญ่ 65 คน/ เด็ก 35 คน)

อาคารที�พกัอาศัย 
1 หลัง

หอ้งพกั 40 ยูนิต

Community Based Housing
การพัฒนาที�อยู่อาศัยโดยเน้นชุมชนเป�นพื�นฐาน
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กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

          กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกประกอบไปด้วย 9 สาํนักงานเขต คือ เขตบางกะป� เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบงั 
เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวาและเขตประเวศ โดยพื�นที�สว่นใหญ่เป�นพื�นที�แก้มลิงรองรบันํ�า ลักษณะที�โดดเด่น คือ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออกเป�นพื�นที�ที�มกีารพฒันานิคมอุตสาหกรรมและเมอืงมกีารขยาย จากการหลั�งไหลเขา้มาของแรงงานก็สง่ผลทําให้
ความต้องการในด้านที�อยูอ่าศัยเพิ�มสงูขึ�น ซึ�งเขตที�มพีื�นที�มากที�สดุสามเขต คือ เขตหนองจอกด้วยพื�นที� 236.56 ตร.กม. เขตลาดกระบงั
128.64 ตร.กม. และเขตคลองสามวา 114.35 ตร.กม. โดยเขตที�มปีระชากรมากสดุ คือ เขตคลองสามวา (204,900 คน) เขตประเวศ
(181,821 คน) เขตลาดกระบงั (178,971 คน) ตามลําดับ ทวา่ มแีนวโน้มที�จาํนวนแรงงานจะลดลงและกลายเป�นสงัคมผูส้งูอายุ ประเด็นที�
น่าสนใจ คือ เขตบงึกุ่มเป�นเขตที�ไมม่โีรงพยาบาลในพื�นที� ทั�งนี� แต่ละเขตมจีาํนวนชุมชนที�โดดเด่นต่างกัน กล่าวคือ เขตหนองจอกสว่นใหญ่
มลัีกษณะเป�นชุมชนชานเมอืง เขตบางกะป�เป�นชุมชนเมอืง และเขตบงึกุ่มเป�นชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร

          โดยที�ผา่นมาสาํนักงานเขตได้มกีารประสานใหม้กีารจดัตั�งสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละการจดัการป�ญหาสิ�งแวดล้อม ทั�งนี� ทางกลุ่มเขตยงั
ประสบป�ญหาการบุกรุกพื�นที�สาธารณะมายาวนาน ทําใหชุ้มชนเหล่านี�ไมส่ามารถเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคแบบถาวร ทั�งป�ญหาการนําที�ดินมา
ใชเ้พื�อวตัถปุระสงค์การปล่อยเชา่ต่อและการแยง่ชงิที�ดินระหวา่งผูม้อิีทธพิลในพื�นที� โดยป�ญหาขา้งต้นเป�นอุปสรรคในการพฒันาของสาํนักงาน
จากการที�บางชุมชนเป�นพื�นที�สาธารณะ ในขณะเดียวกันยงัรวมถึงชุมชนหมูบ่า้นจดัสรร จากการที�โครงการบา้นจดัสรรบางโครงการไมไ่ด้โอน
พื�นที�และสาธารณูปโภคใหเ้ป�นของสว่นกลาง หากชาํรุดรฐัจะไมม่อํีานาจในการซอ่มแซม เนื�องจาก เป�นทรพัยส์นิของเอกชนเชน่เดียวกับ
กลุ่มเชา่ที�ดินวดั

           นอกเหนือจากการเสนอใหม้ีหน่วยงานด้านที�อยู่อาศัยโดยเฉพาะแล้ว ทางกลุ่มเขตได้มีการเสนอใหเ้พิ�มอัตรากําลังที�มีความเชี�ยวชาญ
เกี�ยวกับที�อยู่อาศัยใหกั้บสาํนักงานเขต รวมถึงการเพิ�มอํานาจใหท้้องถิ�นในการวางแผนพัฒนาที�อยู่อาศัย ที�จาํเป�นต้องมีรูปแบบการรองรบั
ที�หลากหลายและราคาเข้าถึงได้ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี�ยตํ�า  ควรใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มที�มีความเดือดรอ้นมากที�สุดอย่างชุมชน
บุกรุกรมิคลอง เนื�องจาก คลองเป�นที�สัญจรหลักในเขต อีกทั�งจาํเป�นต้องการสรา้งแรงจูงใจสาํหรบัภาคเอกชนเพื�อสรา้งความรว่มมือ

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป� 2563ป� 2564

675,920 ครวัเรอืน 1,363,839 คน
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เขตมนีบุร ีรอ้ยละ 2.85 จาํนวนชุมชนบุกรุก 2 แหง่
เขตคันนายาว รอ้ยละ 1.09 จาํนวนชุมชนบุกรุก 2 แหง่ และ
เขตบงึกุ่ม รอ้ยละ 0.63 จาํนวนชุมชนบุกรุก 1 แหง่  

ขอ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุก และตําแหน่งชุมชนบุกรุกในแผนที�แสดง
ใหเ้หน็ถึงพื�นที�ที�มสีดัสว่นบา้นบุกรุกในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก
จาํนวนทั�งหมด 3 เขต คือ

พื�นที�กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกเมื�อพิจารณาข้อมูลสัดส่วน
บ้านในชุมชนแออัดในแผนที�แสดงให้เห็นพื�นที�ที�มีสัดส่วนบ้านใน
ชุมชนแออัดสูง 4 เขต คือ เขตคันนายาว รอ้ยละ 30.08 
เขตบางกะป� รอ้ยละ 25.7 เขตบึงกุ่ม รอ้ยละ 21.93 
และเขตสะพานสูง รอ้ยละ 5.81 โดยภาพรวมความแออัดเชิง
พื�นที�ส่วนใหญ่จะพบในเขตที�มีพื�นที�ขนาดเล็กในส่วนของข้อมูล
จาํนวนคนในบ้านเฉลี�ยภาพรวมในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
ส่วนใหญ่มีจาํนวนคนในบ้านเฉลี�ยอยู่ที� 3-4 คน/บ้าน

แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

ที�ตั�งชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

            พื�นที�เขตบงึกุ่ม เขตคันนายาว และเขตคลองสามวา เป�น 3 เขตที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงูที�สดุใน
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก โดยมค่ีารอ้ยละ 33.21 – 36.80 โดยพื�นที�เขตคันนายาวมค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม
สงูที�สดุ อยูที่�รอ้ยละ 35.3

        เมื�อเทียบกับวงกลมแสดงจาํนวนผูม้รีายได้น้อยในกลุ่มเขตพบวา่ พื�นที�เขตบางกะป� จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 4,675 คน
เขตลาดกระบงั จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 3,859 คน และเขตประเวศ จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 2,611 คน ในสว่นพื�นที�เขตอื�นที�มี
ค่าสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงู และมจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงูควบคู่กันไป พบพื�นที�เขตคันนายาว จาํนวนผูม้รีายได้น้อย
1,322 คน และพื�นที�เขตคลองสามวา จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 1,912 คน

คลองสามวา

หนองจอก

ลาดกระบงั

มนีบุรี

ประเวศ

สะพานสงู

บางกะป�

บงึกุ่ม
คันนายาว

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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Wohnpark Alt-erlaa สรา้งขึ�นบนพื�นที� 240,000 ตร.ม.
เป�นโครงการพฒันาที�อยูอ่าศัยนอกเขตเทศบาลที�ใหญ่ที�สดุ
ในประเทศออสเตรยี    ซึ�งถกูสรา้งขึ�นเพื�อเป�นสว่นหนึ�งของ
การพฒันาเมอืงใหมใ่กล้กับเขตเมอืง ด้วยแนวคิดในการ
สรา้งอาคารรูปแบบอพารต์เมนต์ และมชีอ่งอาคารที�เป�น
ฉากกั�นเพื�อความเป�นสว่นตัว นอกจากนี�โครงการยงัมุง่เน้น
การสรา้งอาคารมคีณุภาพที�คนสว่นมากชื�นชอบ  แต่ทกุคน
สามารถครอบครองได้

ชื�อโครงการ : Wohnpark Alt-Erlaa, Vienna
รูปแบบอาคาร : การเคหะชุมชน (Social Housing)
สถาปนิก : Harry Glück.
สถานที�ตั�ง : รฐัเวียนนา, ประเทศออสเตรยี
ระยะเวลาพัฒนา : 1968 - 1985

ลักษณะการอยูอ่าศัยในเวยีนนา

ภาพรวมโครงการ

สิ�งอํานวยความสะดวกสว่นกลาง

สระวา่ยนํ�า 7 สระ

กรณีศึกษา : Social Housing
การพัฒนาที�อยู่อาศัยภายใต้การดูแลของรฐั

เวยีนนามปีระชากร 
1.9 ล้านคน

60% ของประชากร
อาศัยอยูใ่นบา้นพกั
ของสภาเทศบาล

การพฒันา Social housing ในเวยีนนา มุง่เป�าไปที�ทั�งผูที้�มรีายได้น้อยและผูที้�มรีายได้ปานกลาง
 

แนวคิดการออกแบบอาคาร

ซาวน่า 20 หอ้ง

โรงเรยีน 3 แหง่ โรงเรยีนอนุบาล
2 แหง่

ยมิเนเซยีม

สถานรบัเลี�ยงเด็ก
ชว่งกลางวนั

หอ้งชมรม 33 หอ้ง ศูนยก์ารค้าศูนยเ์ยาวชน

หอประชุมเทศบาล โบสถ์ ศูนยก์ารแพทย์
2 แหง่

รา้นอาหาร

สนามเทนนิส

“VERTICAL FORESTS ARE AN ANTI-SPRAWL DEVICE”

แนวคิดการพฒันาที�อยูอ่าศัยแนวดิ�งที�ชว่ยควบคมุและลดการขยายตัวของเมอืง

ที�อยูอ่าศัยที�ทกุคนจา่ยได้
(Affordable Housing)

พื�นที�สเีขยีวแนวดิ�ง
(Vertical Forest)

สิ�งอํานวยความสะดวกสว่นกลาง
(Communal Facilities)

http://architectuul.com/architecture/wohnpark-alt-erlaa
https://www.prop2morrow.com/2020/06/08/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-affordable-housing-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-covid-19/


63 คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

          กลุ่มเขตกรุงธนเหนือประกอบไปด้วย 8 สาํนักงานเขต คือ เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย
เขตบางพลัด เขตตลิ�งชนัและเขตทววีฒันา สว่นใหญ่เป�นชุมชนแออัด โดยเขตคลองสานเป�นเขตที�มพีื�นที�น้อยสดุเพยีง 6.05 ตร.กม. และมี
ประชากร 70,813 คน เท่านั�น ลักษณะชุมชนที�โดดเด่นของเขตคลองสาน คือ ชุมชนแออัดมอัีตราสว่นพื�นที�สเีขยีว 3.48 ตร.กม./คน โดย
ป�จจุบนักําลังมกีารพฒันาเครอืขา่ยระบบรถไฟฟ�าสเีขยีวอ่อน

          กลุ่มเขตกรุงธนเหนือประสบป�ญหาการบุกรุกพื�นที�สาธารณะและกรรมสทิธิ�ที�ดินสว่นใหญ่เป�นแบบเชา่ ทั�งของเอกชนและของรฐั ดังนั�น 
ที�อยูอ่าศัยจงึมลัีกษณะแบบชั�วคราว ประกอบกับผูอ้ยูอ่าศัยสว่นใหญ่มกัเป�นผูม้รีายได้น้อยจงึเกิดป�ญหาการไล่รื�อพื�นที�ตามมา แต่ทาง
สาํนักงานเขตไมส่ามารถจดัหาพื�นที�รองรบัที�ใกล้เคียงกับแหล่งเดิมได้ เนื�องจาก ที�ดินสว่นใหญ่จะถกูใชส้าํหรบัการที�อยูอ่าศัยแนวดิ�งหรอืการ
พฒันาระบบคมนาคมในพื�นที� ทั�งนี� ที�ผา่นมาสาํนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือมคีวามพยายามในการสรา้งความรว่มมอืกับสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แมจ้ะประสบป�ญหาความเชื�อใจต่อโครงการของผูอ้อม นอกจากนั�น เขตยงัประสบกับป�ญหาการไมส่ามารถ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคในพื�นที�สาธารณะและป�ญหาเฉพาะตัวของเขตที�ทางเขา้-ออกชุมชนมกัเป�นพื�นที�เอกชน ทางเขตจงึไมส่ามารถทํางาน
ได้อยา่งเต็มที�

          สาํหรบัแนวทางหรอืโครงการพฒันาที�อยูอ่าศัย ทางกลุ่มเขตเสนอวา่สาํนักงานพฒันาที�อยูอ่าศัยจาํเป�นต้องทําหน้าที�แบบครบวงจรด้วย
การเป�นแหล่งเงินกู้สาํหรบักลุ่มเป�าหมาย ในขณะที�สาํนักงานเขตจะทําหน้าที�ในการใหข้อ้มูลเพื�อคัดกรองผูกู้้ ซึ�งใหค้วามสาํคัญกับกลุ่มผูบุ้กรุก
คนไรบ้า้นและผูเ้ชา่ที�ประสบป�ญหาการไล่รื�อชุมชน ด้วยการจดัสรรพื�นที�ในลักษณะแนวดิ�ง ที�ออกแบบที�เหมาะสมกับกลุ่มครอบครวัและวถีิชวีติ
ของชุมชน แต่หากไมส่ามารถจดัสรรที�อยูอ่าศัยใกล้เคียงกับพื�นที�เดิมได้ ทางสาํนักงานเขตจาํเป�นต้องจดัหางานรองรบัแทน

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป� 2563ป� 2564

387,771 ครวัเรอืน 760,241 คน



คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

64

แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

ขอ้มูลสดัสว่นบา้นบุกรุก แสดงใหเ้หน็วา่พื�นที�เขตบางพลัด
เป�นเพยีงเขตเดียวในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือที�มสีดัสว่น
บา้นบุกรุก และมชุีมชนบุกรุกในพื�นที�เขต โดยมสีดัสว่นบา้น
บุกรุกอยูที่� รอ้ยละ 0.87 และมชุีมชนบุกรุก 1 ชุมชน  

เขตธนบุร ี(รอ้ยละ 100)
เขตบางกอกใหญ ่(รอ้ยละ 93.66)
เขตบางพลัด (รอ้ยละ 88.1)
เขตบางกอกนอ้ย (รอ้ยละ 84.74) และ
เขตคลองสาน (รอ้ยละ 68.31)

ในพื�นที�กลุ่มเขตกรงุธนเหนอืที�มสีดัสว่นบา้นในชุมชน
แออัดสงู และในขณะเดยีวกันก็มจีาํนวนคนในบา้นสงู
ตามกัน พบทั�งหมด 5 เขต คือ

โดยมจีาํนวนคนในบา้นเฉลี�ยชว่ง 5-7 คน/บา้น

ที�ตั�งชุมชน
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แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

เขตบางกอกน้อย รอ้ยละ 35 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 799 คน)
เขตคลองสาน รอ้ยละ 33.1 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 657 คน)
เขตธนบุร ีรอ้ยละ 32.4 (จาํนวนผูม้รีายได้น้อย 1,086 คน) 

           เขตบางกอกน้อย เขตธนบุร ีและเขตคลองสาน เป�นพื�นที�ที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมสงูที�สดุในกลุ่มเขต
กรุงธนเหนือ โดยแต่ละเขตมค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมดังนี� 

        ในสว่นของพื�นที�ที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียมชว่งรอ้ยละ 29.40 – 31.13 แต่มจีาํนวนผูม้รีายได้น้อยสงู
ทั�งหมด 4 เขต ได้แก่ เขตจอมทองจาํนวน 2,561 คน เขตบางพลัดจาํนวน 2,142 คน เขตตลิ�งชนัจาํนวน 1,225 คน และ
เขตบางกอกใหญ่ 1,173 คน

ทววีฒันา
ตลิ�งชนั บางพลัด

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

จอมทอง

ธนบุรี

คลองสาน
100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000
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โครงการ Urban Village เป�นโครงการการศึกษาแนวทาง
การอยูร่ว่มกันและนําไปสูก่ารพฒันาที�อยูอ่าศัยรูปแบบใหม ่
 มจุีดมุง่หมายเพื�อแก้ป�ญหาการขาดแคลนที�อยูอ่าศัยใน
เขตเมอืงที�มคีวามหนาแน่นสงู สง่ผลใหเ้กิดการพฒันาพื�นที�
ที�ชุมชนสามารถอยูร่ว่มกันได้ และสรา้งที�อยูอ่าศัยเพื�อรองรบั
ผูอ้ยูอ่าศัยที�มรีายได้หลายระดับ เพื�อสง่เสรมิการพฒันาโดย
ใหค้วามสาํคัญกับความน่าอยู ่ความยั�งยนื และความสามารถ
ในการจา่ยอยา่งเท่าเทียมกัน

ชื�อโครงการ : The Urban Village Project
รูปแบบอาคาร : Co-Housing / Co-Living Space
สถาปนิก : Space10 , EFFEKT, Norgram Studio
สถานที�ตั�ง : เมืองโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมารก์

ป�จจยัที�มผีลต่อการพฒันา

ภาพรวมโครงการ

เนื�องจากเมอืงกําลังเผชญิกับความท้าทายการขยายตัวของเมอืงอยา่งรวดเรว็
ตลอดจนการเพิ�มขึ�นของจาํนวนประชากรสงูอายุ การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และการขาดทรพัยากรธรรมชาติ  ทําใหพ้บกับวกิฤตดา้นที�อยูอ่าศัย โดยโครงการ
มจุีดประสงค์ที�จะออกแบบที�อยูอ่าศัยเพื�อแก้ไขป�ญหาเรื�องความไมเ่ท่าเทียมกันในสงัคม
ตลอดจนป�ญหาที�ผูค้นกวา่ 1.5 ล้านคน กําลังยา้ยที�อยูอ่าศัยไปยงัเมอืงอื�นๆทกุสปัดาห์
เพราะไมส่ามารถรบัมอืกับราคาที�อยูอ่าศัยได ้ซึ�งจากการวจิยัสามารถคาดการณไ์ดว้า่ 
ภายในระยะเวลา10 ป� ผูค้น 1.6 พนัล้านคนทั�วโลกจะขาดแคลนการเขา้ถึงที�อยูอ่าศัยราคา
ประหยดัที�มปีระสทิธภิาพ เพยีงพอ เหมาะสมต่อการอยูอ่าศัยของคนรุน่ใหม ่และปลอดภัย

แนวคิดการออกแบบ

หลักการออกแบบที�อยูอ่าศัย

ดว้ยเป�าหมายที�ครอบคลมุในการปรบัปรงุคณุภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศัย โครงการ Urban Village
จงึรวมเอาแนวทางที�หลากหลายในการอยูอ่าศัย
รว่มกัน ไมว่า่จะเป�นครอบครวัประเภทต่างๆ และ
สถานการณก์ารอยูอ่าศัย ตั�งแต่คนคนเดยีวไป
กลุม่เพื�อนรว่มหอ้ง ครอบครวั หรอืคูเ่กษียณ 
โดยการออกแบบอาคารใหเ้ชื�อมต่อกับ
การใชง้านต่างๆ ดว้ยระบบอาคารแบบแยกสว่น 

การนํารปูแบบของชุมชนมารวมกันเป�นหลักการ
ออกแบบที�เนน้ความต้องการของผูอ้ยูอ่าศัย 
โดยไดคํ้านงึถึง
ความเหมาะสมและสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้าม
ความต้องการของผูใ้ชแ้ต่ละคน นอกจากนี�  
รปูแบบโครงการสามารถปรบัใหเ้ขา้กับบรบิทและ
สภาพแวดล้อมของพื�นที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

กรณีศึกษา : Co-Living Space
การพัฒนาพื�นที�อยู่รว่มกันในที�อยู่อาศัย

ความน่าอยู่
(Livability)

ความสามารถในการจา่ยได้
(Affordability)

ความยั�งยนื
(Sustainability)

พื�นที�สว่นกลางที�ชว่ยใหผู้ค้นได้เป�นสว่นหนึ�งของชุมชนที�มชีวีติชวีา
และเพลิดเพลินกับวถีิชวีติทางสงัคม
บา้นที�ยดืหยุน่สาํหรบัการอยูอ่าศัย ไมว่า่จะเป�นการอยูอ่าศัยแบบ
ครอบครวั คนโสด คู่เกษียณ หรอืกลุ่มนักเรยีน
การเขา้ถึงสิ�งอํานวยความสะดวกและบรกิารที�ใชร้ว่มกัน
แพลตฟอรม์ดิจทัิลที�จะชว่ยใหค้ณุดแูลบา้นได้

ระบบอาคารโมดลูารที์�ได้มาตรฐาน และชว่ยลดต้นทนุในการก่อสรา้ง
สหกรณ์ที�ดินชุมชน (Community Land Trusts - CLT)
อัตรารายเดือนสาํหรบัสาธารณูปโภค เชน่ ค่าเชา่ ไฟฟ�า นํ�าประปา 

การสมคัรรบัขอ้มูลเสรมิ
ทางเลือกในการซื�อ 'หุน้' ของอสงัหารมิทรพัย์

       เครื�องทําความรอ้น ค่าบาํรุงรกัษา และสิ�งอํานวยความสะดวกสว่นกลาง

การบูรณาการระบบประหยดัพลังงาน เชน่ การเก็บเกี�ยวนํ�า พลังงาน
หมุนเวยีน การผลิตอาหารในท้องถิ�น และการทําปุ�ยหมกัของชุมชน
การใชท้รพัยากรรว่มกัน
บา้นที�ทําจากไมล้ามเินต ซึ�งเป�นมติรต่อสิ�แวดล้อมและมปีระสทิธภิาพ
ระบบอาคารแบบแยกสว่น ซึ�งสว่นประกอบและวสัดอุาคารสว่นมาก
สามารถถอดประกอบและเปลี�ยน นํากลับมาใชใ้หม ่และรไีซเคิลได้ตลอด
อายุการใชง้านของอาคาร

TOOL SHED
โรงเครื�องมอื

PUBLIC GARDEN
สวนสาธารณะ

WASTE MANAGEMENT
การจดัการของเสยี

MINI MARKET
ตลาดขนาดยอ่ม

EVENT SPACE
พื�นที�จดังาน

FARM
ฟารม์

SHARE LIVING ROOM
แชรห์อ้งนั�งเล่น

LAUNDRY
ซกัรดี

ALLOTMENT GARDEN 
สวนจดัสรรSTORAGE 

พื�นที�จดัเก็บ

HEALTH CLINIC
คลินิกสขุภาพ

 EXTENDED FAMILY 
ครอบครวัขยาย

 SINGLE PARENT 
ผูป้กครองคนเดียว

 SINGLE PARENT 
ผูป้กครองคนเดียว

 SINGLE 
โสด

FAMILY 
ครอบครวั

CO-LIVING การอยูอ่าศัยรว่มกัน

WORK AND LIVE

 MULTI-GENERATION 
อยูร่ว่มหลายรุน่

COUPLE 
คู่รกั

MEDIA ROOM 
หอ้งสื�อ

ENERGY PRODUCTION 
การผลิตพลังงาน FITNESS AND GYM 

ฟ�ตเนสและยมิ

WATERSCAPE 
สวนนํ�าE-BIKE STATION

สถานีจกัรยานไฟฟ�า

SENSORY GARDENS
สวนประสาท

SHARED KITCHEN
ครวัที�ใชร้ว่มกัน

CAFE

CAR SHARING
 

MAKER SPACE
พื�นที�ผูผ้ลิต

PLAYSCAPE
 

URBAN VILLAGE
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

             กลุ่มเขตกรุงธนใต้ประกอบไปด้วย 7 สาํนักงานเขต คือ เขตภาษีเจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน 
เขตทุ่งครุ และเขตราษฎรบู์รณะ ซึ�งกลุ่มเขตนี�เป�นชุมชนชานเมอืงที�มคีวามหนาแน่นของประชากรเบาบาง โดยเขตบางแคเป�นเขตที�มปีระชากร
มากที�สดุ คือ มปีระชากร 193,303 คน ลักษณะชุมชนของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ที�โดดเด่น คือ ชุมชนเมอืงมอัีตราสว่นพื�นที�สเีขยีว 
7.21 ตร.กม./คน โดยกลุ่มเขตกรุงธนใต้มกีารพฒันาระบบโครงสรา้งพื�นฐานที�อยา่งรถไฟฟ�าชานเมอืงสายสแีดงเขม้ ทั�งนี� หากเราพจิารณา
สถิติจาํนวนบา้นในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ในชว่งป� พ.ศ. 2559 – 2564 จะพบวา่เขตที�มอัีตราการเพิ�มขึ�นโดดเด่น คือ เขตภาษีเจรญิ

             กลุ่มเขตกรุงธนใต้ประสบป�ญหาบุกรุกพื�นที�สาธารณะและป�ญหาชุมชนแออัด โดยสาํนักงานเขตได้ดําเนินการจดัพื�นที�รองรบัการไล่รื�อ
บนที�ดินของราชพสัดแุละจดัตั�งคณะกรรมการเมอืง นอกจากนี� กลุ่มเขตกรุงธนใต้ยงัมแีนวโน้มจะประสบป�ญหาสงัคมสงูวยัอีกด้วย โดยทาง
กลุ่มเขตได้เสนอแนวทางการจดัหาที�อยูอ่าศัยที�เหมาะสมและราคาถกูสาํหรบักลุ่มเป�าหมาย ซึ�งสาํนักงานเขตจะทําหน้าที�ใหค้วามรูแ้ละสรา้งอาชพี
กับชุมชนเพื�อใหชุ้มชนพึ�งพาตนเองได้ผา่นการประสานงานกับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จาํนวนประชากรรวมจาํนวนครัวเรือนรวม
ป� 2563ป� 2564

แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนบา้น แผนภมูเิสน้แสดงจาํนวนประชากร

456,917 ครวัเรอืน  966,721 คน
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แผนที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขต

แผนที�แสดงสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัด เทียบกับจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย

เขตบางขุนเทียน เป�นพื�นที�เดียวในกลุ่มเขตกรุงธนใต้
ที�พบสดัสว่นบา้นบุกรุก และพบชุมชนบุกรุกในพื�นที�
โดยมค่ีาสดัสว่นบา้นบุกรุกอยูที่�รอ้ยละ 1.09 
และมชุีมชนบุกรุกจาํนวน 1 แหง่ 

พื�นที�เขตบางแค เขตภาษีเจรญิ และเขตราษฎรบู์รณะ
เป�น 3 เขตที�มรีอ้ยละของสดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดสงู
ที�สดุ และจาํนวนคนในบา้นเฉลี�ย 5-7 คน/บา้น ของกลุ่ม
เขตกรงุธนใต้ โดยมรีายละเอียดดงันี� 

เขตบางแค มสีดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 28.3
เขตภาษีเจรญิ สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 17.15
และเขตราษฎรบู์รณะ สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ
17.15 แต่ในบางพื�นที�เชน่ในเขตบางขุนเทียนที�มี
สดัสว่นบา้นในชุมชนแออัดรอ้ยละ 2.85 โดยมจีาํนวน
คนในบา้นเฉลี�ย 5 คน/บา้น

ที�ตั�งชุมชน
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กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

แผนที�แสดงสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม

       พื�นที�ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ทั�งพื�นที�มค่ีาสมัประสทิธิ�ความไมเ่ท่าเทียม อยูใ่นค่าชว่งเดียวกันทั�งพื�นที� โดยมค่ีาสมัประสทิธิ�
ความไมเ่ท่าเทียม รอ้ยละ 29.40-31.13 เมื�อนํากราฟจาํนวนผูม้รีายได้น้อยมาพจิารณารว่มด้วยพบวา่พื�นที�ที�มจีาํนวนผูม้รีาย
ได้น้อยสงูที�สดุทั�งหมด 5 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน (จาํนวน 4,231 คน) เขตบางแค (จาํนวน 3,472 คน) เขตหนองแขม
(จาํนวน 2,287 คน) เขตบางบอน (จาํนวน 2,223 คน) และเขตภาษีเจรญิ (จาํนวน 2,217 คน) 

บางแค

หนองแขม

บางบอน

บางขุนเทียน

ทุ่งครุ

ภาษีเจรญิ

ราชบูรณะ

100 - 1,300

1,301 - 2,500

2,501 - 3,500

3,501 - 5,000



บรกิารดแูลและชว่ยเหลือ

กิจกรรมในพื�นที�สว่นกลาง

1

2

3

4

5

6

Community Care Apartments จดัเป�นโครงการนํารอ่ง
ที�อยูอ่าศัยของผูส้งูอายุในสงิคโปร ์ซึ�งเป�นการดําเนินพฒันา
รว่มกันภายใต้องค์กรรฐั โดยมเีป�าหมายที�จะขยายตัวเลือกที�
อยูอ่าศัยที�เป�นมติรใหกั้บผูส้งูอายุ ด้วยการสรา้งสรรค์พื�นที�
บรกิารดแูลขั�นพื�นฐาน รวมถึงการสรา้งกิจกรรมทางสงัคม
เพื�อดแูลและสนับสนุนผูส้งูอายุ

กรณีศึกษา :

ชื�อโครงการ : HDB Community Care Apartments
รูปแบบอาคาร : อพารต์เมนต์
นักพัฒนา : การเคหะแหง่ชาติ (Housing Development
Board - HDB)
สถานที�ตั�ง : ถนนเวสต์ อเวนิว 9, ประเทศสิงคโปร์
เริ�มดําเนินโครงการ : 2021

ภาพรวมโครงการ

แนวคิดการออกแบบ

เงื�อนไขและคณุสมบติัของผู้เขา้อยูอ่าศัย

บรกิารซอ่มแซมบา้นเบื�องต้น

การตรวจสขุภาพเบื�องต้น

แผนกู้ภัยฉกุเฉิน 24 ชั�วโมง

การให้บรกิารขั�นพื�นฐาน

บตัรคียก์ารด์ เขา้-ออก ที�อยูอ่าศัย

พนัธมติรโครงการ

กระทรวงการพฒันาแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ การเคหะแหง่ชาติ 

รูปแบบการเคหะสาธารณะ (Public Housing)
คือ ที�อยูอ่าศัยที�รฐับาลเป�นเจา้ของโดยรว่มกันจดัสรรใหป้ระชาชน ซึ�งสว่นใหญ่คือกลุ่มผูม้รีายได้น้อย

"บา้นอยูอ่าศัยวยัเกษียณ"

ที�อยูอ่าศัยที�ทกุคนจา่ยได้
(Affordable Housing)

สิ�งอํานวยความสะดวกที�
เป�นมติรกับผูส้งูอายุ

(Senior-friendly Facilities)

บรกิารดแูลและชว่ยเหลือ
(Care Services)

ครอบครวัที�ประกอบไปด้วยคู่สามภีรรยาและลกูในอุปถัมภ์ซึ�งถือเป�นหน่วยพื�นฐานทางสงัคม ต้องมสีถานะการเป�นพลเมอืง
สงิคโปรอ์ยา่งน้อย 1 คน หรอืคนโสดที�เป�นชาวสงิคโปร์

ผูส้มคัรและคู่สมรส (ถ้าม)ี ต้องมอีายุ 65 ป�ขึ�นไป สญัญาเชา่ที�เลือกจะครอบคลมุสทิธิ�ของผูย้ื�นคําขอและคู่สมรส(ถ้าม)ี 
ได้ตลอดจนถึงอายุ 95 ป�

รายได้ครวัเรอืนรวมต่อเดือนโดยเฉลี�ยต้องไมเ่กิน 14,000 ดอลลาร์

ผูที้�เคยได้รบัเงินอุดหนุนค่าที�พกัอาศัยแล้ว หรอืเคยซื�อที�พกัอาศัยรูปแบบหอ้งสตดูิโอในอพารต์เมนต์หรอืแฟลตเฟล็กซี� ด้วย
สญัญาเชา่ระยะสั�น 2 หอ้ง จะไมไ่ด้รบัสทิธิ�เขา้อยูอ่าศัย

ผูส้มคัรจะได้รบักญุแจในการเขา้อยูอ่าศัยที� Community Care Apartment ซึ�งเป�นเครื�องหมายของการใหส้ทิธิ�ถือครอง
กรรมสทิธิ�ทรพัยส์นิของทางการเคหะแหง่ชาติ(HDB) โดยผูส้มคัรจะต้องไมม่กีารถือครองทรพัยส์นิสว่นตัวอื�นๆ เชน่ 
บา้น ที�ดิน ฯลฯ หากมต้ีองดําเนินการยกเลิกการถือครองหรอืเปลี�ยนสญัญากรรมสทิธิ�สว่นตัว ภายใน 6 เดือน

สถานะการเป�นพลเมอืง

อายุ

รายได้

การซื�อที�พกัอาศัย

กรรมสทิธิ�ในทรพัยส์นิ

Community Care Housing
การพัฒนาที�อยู่อาศัยสาํหรบัผู้สูงอายุ

คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต 70

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวนัออก

https://www.prop2morrow.com/2020/06/08/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-affordable-housing-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-covid-19/


      กรุงเทพมหานครได้จดัแบง่กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานครเป�น 6 กลุ่มเขต ประกอบไปด้วย กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ
กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และ กลุ่มกรุงธนใต้ โดยแต่ละกลุ่มเขตล้วนประสบป�ญหาต่างกันไปตาม
บรบิทของพื�นที� ดังนั�น วธิแีก้ป�ญหาประเด็นที�อยูอ่าศัยของแต่ละที�จงึแตกต่างกันออกไป
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กรุงเทพกลาง

กรุงเทพเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวนัออก

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

เป�นกลุ่มเขตที�มปี�ญหาบุกรุกพื�นที� ป�ญหาที�ดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ� ป�ญหาชุมชนแออัดและป�ญหาชุมชนเชา่ที� ซึ�งประสบป�ญหาที�ดิน
ราคาแพงและสว่นใหญ่มกัมเีจา้ของอยูแ่ล้ว โดยเขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตหว้ยขวาง เชน่เดียวกับผลสดัสว่น
บา้นบุกรุกรายเขต

เป�นกลุ่มเขตที�มคีวามเป�นเมอืงสงูที�มรีถไฟฟ�าผา่นหลายสาย ในขณะเดียวกันทางเขตประสบป�ญหาบุกรุกพื�นที�และป�ญหาการหาที�อยู่
อาศัยใหม ่จากการไมม่พีื�นที�รองรบัชุมชนไล่รื�อ โดยเขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตจตจุกัร เชน่เดียวกับผลสดัสว่น
บา้นบุกรุกรายเขต

เป�นกลุ่มเขตที�มปี�ญหาชุมชนเชา่ที�และป�ญหาการขาดพื�นที�สาธารณะ จากการที�นายทนุเก็งราคาที�ดิน ทําใหก้รรมสทิธิ�สว่นใหญ่เป�นใน
ลักษณะชุมชนแบบเชา่ที� โดยเขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตวฒันา ในขณะที�สดัสว่นบา้นบุกรุกรายเขตจะกระจุกตัว
ในพื�นที�เขตคลองเตยมากสดุ

เป�นกลุ่มเขตที�มกีารพฒันานิคมอุตสาหกรรมและเมอืงขยายขึ�น จงึประสบป�ญหาบุกรุกพื�นที� ป�ญหาที�เกิดจากการกลายเป�นแหล่งงาน
และป�ญหาระบบสาธารณูปโภค โดยเขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตบางกะป�

เป�นกลุ่มเขตที�มปี�ญหาบุกรุกพื�นที� ป�ญหาการหาที�อยูอ่าศัยใหม ่ป�ญหาระบบสาธารณูปโภคและป�ญหาชุมชนเชา่ที� ทั�งของเอกชน 
กรมการศาสนา สาํนักงานทรพัยส์นิพระมหากษัตรยิ ์ผูอ้ยูอ่าศัยมรีายได้น้อย ที�อยูอ่าศัยจงึไมถ่าวร จงึมปี�ญหาไล่รื�อที�ตามมาและ
ไมส่ามารถจดัหาที�ดินในบรเิวณใกล้เคียงที�เดิม โดยเขตที�มคีวามเหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตบางพลัด

เป�นกลุ่มเขตชุมชนชานเมอืงที�มปี�ญหาบุกรุกพื�นที� ป�ญหาชุมชนแออัด ป�ญหาระบบสาธารณูปโภคและป�ญหาชุมชนเชา่ที� โดยเขตที�มคีวาม
เหลื�อมลํ�าเชงิความแออัดสงูสดุ คือ เขตราษฎรบู์รณะ ทั�งนี� ทางเขตได้มกีารดําเนินการจดัที�ดินรองรบัที�ราชพสัดแุละ
จดัตั�งคณะกรรมการเมอืง

ขั�นตอนการดําเนินงานพฒันาโครงการที�อยูอ่าศัย



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ป�ญหา

กลุ่มเขตที�เหมาะสมในการพฒันา

ป�ญหา
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ป�ญหาบุกรุกพื�นที�

ป�ญหาการหาที�อยูอ่าศัยใหม่

ป�ญหาที�ดินราคาแพงหรอืมกีรรมสทิธิ�

ป�ญหาชุมชนแออัด

ป�ญหาที�เกิดจากการกลายเป�นแหล่งงาน

ป�ญหาระบบสาธารณูปโภค

ป�ญหาชุมชนเชา่ที�

ป�ญหาการขาดพื�นที�สาธารณะ

กรุงเทพกลาง

กรุงเทพเหนือ

กรุงเทพใต้

กรุงเทพตะวันออก

กรุงธนเหนือ

กรุงธนใต้

กลุ่มเขต

โครงการ

ป�ญหา

กลุ่มเขตที�
เหมาะสมในการพฒันา

ป�ญหา

1, 3, 4, 7 

1, 2, 4, 5, 6

กรุงเทพกลาง

 บา้นประชารฐั1.

1, 2 

1, 6

กรุงเทพเหนือ

2. บา้นมั�นคง

3, 7, 8 

1, 2, 4, 5, 6

กรุงเทพใต้

3. เคหะสขุประชา

1, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 6, 7

4

1, 4, 6, 7

1, 4, 5

กรุงเทพตะวนัออก

4. ที�ดินรุกลํ�า

กรุงธนเหนือ

5. บา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ

กรุงธนใต้

6. ที�ดินของเอกชน

11

1

66

6

22

2

77

33

3

88

44

4

55

5

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�มทีี�ดินซึ�งธุรกิจเอกชนสนใจลงทนุตามแนวรถไฟฟ�า  แต่ต้องไมเ่พิ�มความแออัดของเมอืงเกินไป

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�มปี�ญหาชุมชนแออัด ป�ญหากรรมสทิธิ�ที�ดิน และผูม้รีายได้น้อย

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�มปี�ญหาบุกรุกพื�นที� เนื�องจาก เป�น 1 ในเกณฑ์ผูเ้ขา้รว่มโครงการวา่ประสบป�ญหาการไล่รื�อ

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�มปี�ญหาบุกรุกพื�นที�

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�เดินทางสะดวก และมศัีกยภาพในการสรา้งบา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ

พจิารณาจากกลุ่มเขตที�มปี�ญหาราคาที�ดินสงู 

โครงการที� 1

โครงการที� 2

โครงการที� 3

โครงการที� 4

โครงการที� 5

โครงการที� 6
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ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

มเีกณฑ์กําหนดไวว้า่
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
ป�จจุบนัต้องไมม่ี

กรรมสทิธิ�ในที�อยูอ่าศัย
รฐับาล การเคหะและ ธอส.

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อย โดยมรีายได้
ต่อเดือนไมเ่กิน

15,000 บาทหรอื
รายได้ไมแ่น่นอน

กระทรวงการคลัง
สถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจของรฐั

ระยะเวลา โครงการ 2 ป�
นับตั�งแต่ ครม. เหน็ชอบ

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบ

กําหนดเงื�อนไขและหลักเกณฑ์

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

สนิเชื�อเพื�อพฒันา
โครงการที�อยูอ่าศัย

(pre finance)

รว่มกันจดัวงเงิน
สนิเชื�อ อัตราดอกเบี�ย
ผอ่นปรนและกําหนด
ระยะเวลาเงินกู้ การเคหะแหง่ชาติ สถาบนัการเงิน

เฉพาะกิจของรฐั

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์

สนิเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศัย
(post finance)

กําหนดวงเงิน และ
ระยะเวลาเงินกู้ 

รว่มมอืกับ
หน่วยงาน
สนับสนุนสนิ
เชื�อเงื�อนไข
ผอ่นปรน

อนุมติัสนิเชื�อ

สาํหรบั
ซื�อ

เชา่ซื�อ
หรอื

สรา้งใหม่

ที�ดินของ
ตนเอง

มรีาคาซื�อขายไมเ่กิน
1.5 ล้านบาท แบง่เป�น
เงินสองวงกู้ 
คือ วงเงินกู้ไมเ่กิน 7
แสนบาท และ
ระหวา่ง 7 แสน - 1.5
ล้านบาท สถาบนั

การเงิน
เฉพาะกิจ
ของรฐั

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์

หน่วยงานรฐั
เจา้ของที�ดิน

สถาบนัการเงิน
และบรษัิทบรหิาร
สนิทรพัย์

โครงการ
เอกชน

ทรพัยส์นิ
รอการ
ขาย

(NPA)

สาํหรบัซอ่มแซม
และตกแต่ง
ที�อยูอ่าศัย

วงเงินกู้ไมเ่กิน 5
แสนบาทและมูลค่า
ไมเ่กิน 1.5 ล้านบาท

โครงการ
บนที�ดิน
รฐั

ขั�นตอนการดําเนินงาน บา้นประชารฐั

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อย โดยมรีายได้
ต่อเดือนไมเ่กิน

15,000 บาทหรอื
รายได้ไมแ่น่นอน



ขั�นตอนการดําเนินงาน เคหะสขุประชา

ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบ

จดัตั�ง บรษัิท เคหะสขุ
ประชา จาํกัด (มหาชน)
เป�นบรษัิทในเครอืการ
เคหะแหง่ชาติเพื�อพฒันา
อสงัหารมัทรพัยต์ามรูป

แบบ PPP

บา้นเคหะสขุประชารม่เกล้า
และบา้นเคหะสขุประชา

ฉลองกรุง
กรุงเทพมหานคร

สญัชาติไทยที�บรรลุ
นิติภาวะ ประสบป�ญหา
จากโรคระบาดโควดิ-19
หรอืผูว้า่งงาน ครอบครวั
เลี�ยงเดี�ยว คนพกิาร ผูส้งู
อายุได้รบัผลกระทบ
จากป�ญหาไล่รื�อ
ขา้ราชการเกษียณ
พรอ้มรูปแบบบา้น

ธอส.
หน่วยงานรฐั
เจา้ของที�ดิน

และสาํนักงานสภา
พฒันาการ
เศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ

ผูร้บัเหมา
เอกชน

หน่วยงานเจา้ของ
ที�ดิน

 

กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของ
มนุษย ์(พม.)

การเคหะแหง่ชาติ

ประชาชนผูม้รีายได้
น้อยที�วา่งงาน โดย
มรีายได้ตั�งแต่

0- 30,000 บาท/
เดือน/ครอบครวั

การเคหะแหง่ชาติ

สรา้งโครงการนํารอ่ง 2 โครงการ

เป�ดเงื�อนไขผูเ้ขา้รว่มโครงการ

สง่มอบบา้นเชา่

เรยีกผูล้งทะเบยีนสาํรอง

หากผูไ้ด้รบัสทิธไิมต่รง
ตามเงื�อนไขหรอืสละสทิธิ�

ผูม้สีทิธิ�สาํรองจะมี
ระยะเวลา 6 เดือนหลังสง่

มอบอาคาร

การเคหะแหง่ชาติ

การเคหะแหง่ชาติ

กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของ
มนุษย ์(พม.)

มอบสทิธใิห้
กลุ่มเปราะบางที�ได้รบั
การคัดเลือกโดยเฉพาะ
เชน่ ผูส้งูอายุ คนไรบ้า้น
และคนไขติ้ดเดียง

ใชว้ธิจีบัสลากเพื�อ
ความโปรง่ใสในการ

ดําเนินงาน

สง่มอบเป�นชุดตาม
โครงการ

คัดเลือก

ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ

ลงทะเบยีนจอง
โครงการ คัดกรอง
คณุสมบติัเบื�องต้น
และจบัสลากผูไ้ด้

สทิธเิชา่

คณะกรรมการ
คัดเลือก
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ประชาชนผูม้รีายได้
น้อยที�วา่งงาน โดย
มรีายได้ตั�งแต่

0- 30,000 บาท/
เดือน/ครอบครวั



ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

 สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

สาํนักพฒันาสงัคม
 

สาํนักงานเขต

องค์กร
ชุมชน ตัวแทนชุมชน

 และหน่วยงาน อื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง

 
 

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

ประสานงานหน่วยงาน

ท้องถิ�น และแกนนํา

ชุมชนระดับเมอืง

ประชุมชี�แจงระดับเมอืง

ประชุมชี�แจงระดับชุมชน
และจดัตั�งคณะกรรมการ

ระดับชุมชน

องค์กรชุมชน
เจา้ของที�ดิน

ขั�นตอนการดําเนินงาน  บา้นมั�นคง

จดัตั�งคณะกรรมการโครงการ
บา้นมั�นคงระดับเมอืง

วางระบบการทํางานของ
คณะกรรมการโครงการ
บา้นมั�นคงระดับเมอืง

สรา้งความเขา้ใจ ใหข้อ้มูล แนวทาง
กับชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อใหชุ้มชนและท้องถิ�นได้มี
สว่นรว่มตั�งแต่แรกเริ�มโครงการ

เพื�อใหท้ราบและแลกเปลี�ยนขอ้มูล
และใหค้วามเหน็เกี�ยวกับแนวทาง

การดําเนินงานในขั�นต้น

รว่มจดัเวทีในระดับชุมชน 

เพื�อใหชุ้มชนได้รบัทราบขอ้มูล
สรา้งความพรอ้มในการดําเนิน

โครงการ และจดัตั�งคณะกรรมการ
โครงการบา้นมั�นคงระดับชุมชน
สาํหรบัชุมชนที�มคีวามพรอ้ม

เป�นการตั�งคณะกรรมการรว่ม
กันเพื�อดําเนินโครงการ

บา้นมั�นคงกับผูเ้กี�ยวขอ้งและ
ภาคีหลายฝ�าย เริ�มด้วยการตั�ง 

คณะทํางานเพื�อใหส้ามารถเริ�ม
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

ประกอบไปด้วย 

ระบบการประชุมคณะกรรมการ 

การสาํรวจขอ้มูลชุมชน 

การวางแผนการแก้ไขป�ญหา
ที�อยูอ่าศัยโดยโครงการ

บา้นมั�นคง การพฒันา โครงการ
เพื�อขอรบัสนับสนุนงบประมาณ
และการสนับสนุนการออกแบบ

วางผงัชุมชน เป�นต้น

 สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
 

สาํนักพฒันา
สงัคม

 
สาํนักงานเขต

 
แกนนําชุมชน

ชุมชน
หน่วยงานภาครฐั
ที�เกี�ยวขอ้ง

 
 
 

ชุมชน
หน่วยงานภาครฐั
ที�เกี�ยวขอ้ง

 สถาบนัการศึกษา
และภาคีพฒันา

อื�นๆ
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โครงการบา้นมั�นคงเมอืง เป�นโครงการสนับสนุนการพฒันาที�อยูอ่าศัยชุมชนแออัดที�เน้นการแก้ไขป�ญหาที�อยูอ่าศัยที�
ครอบคลมุทั�งเมอืง สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้และการสรา้งเครอืขา่ยของชุมชนในการหนุนชว่ยซึ�งกันและกัน



ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

สาํนักพฒันาสงัคม
คณะกรรมการรว่ม
สาํนักงานเขต

 

องค์กร
ชุมชน

ชุมชน

ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

 สาํรวจขอ้มูลชุมชน/

เมอืง

วางแผนการ

พฒันาทั�งเมอืง

ขั�นตอนการดําเนินงาน  บา้นมั�นคง

กระบวนการ
พจิารณาสทิธิ�

ในระยะเวลา 1 เดือน ขอ้มูลภาพรวมประเด็น
สาํคัญชองชุมชน ประกอบไปด้วย 

ขอ้มูลเกี�ยวกับจาํนวนบา้น/ครอบครวั 
สถานภาพความมั�นคงในการอยูอ่าศัย 

การครอบครองที�ดิน ระบบสาธารณูปโภค 
องค์กรชุมชน กลุ่มออมทรพัย์
กลไกการพฒันาที�มอียู ่เป�นต้น

จดัใหม้กีารวางแผนพฒันาที�ครอบคลมุ
ชุมชนทั�งเมอืง 

ด้วยแผนที�เสนอภาพรวมการพฒันาและ
สรา้งความมั�นคงในการ

อยูอ่าศัยของคนจน ภายในระยะเวลา 3-5 ป�
เจรจาตกลงการซื�อ-ขายที�ดิน

กับเจา้ของที�ดิน

1) จดัทําขอ้มูล เพื�อยนืยนัการอยูอ่าศัย
ในชุมชน ได้แก่ ขอ้มูลรายครวัเรอืน
ขอ้มูลภาพรวมชุมชน ผงัชุมชนเดิม
2) ประชุมผูเ้ดือดรอ้น หน่วยงานและ
ผูที้�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งเกณฑ์กลาง

ในการพจิารณาสทิธิ�
3) ประชุมพจิารณาสทิธิ� 

ชุมชน
สถาบนัการศึกษา

 
เจา้ของที�ดิน

 

คณะทํางาน
พจิารณาสทิธิ�
สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
สาํนักพฒันาสงัคม
สาํนักงานเขต

 

ตัวแทน
ผูเ้ดือดรอ้น/

ผูแ้ทนเครอืขา่ยที�อยู่
อาศัยระดับเมอืง

/เจา้ของที�ดิน 
หน่วยงานภาคี/
หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง

 

สาํนักพฒันาสงัคม
 

คณะกรรมการรว่ม
 

สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)

จดัตั�งกลุ่มออมทรพัย์

สง่เสรมิการจดัตั�งกองทนุเพื�อแก้ไขป�ญหา
ที�อยูอ่าศัยและกองทนุสวสัดิการชุมชน

ระดับเมอืง
โดยการออมเงิน รายเดือน 

จากสมาชกิกลุ่มออมทรพัยใ์นชุมชน
คณะกรรมการรว่ม
สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน)
สาํนักงานเขต

 

ระบบการเงินพื�นฐานของการสรา้งบา้น
โดยชุมชน ซึ�งการออมมเีป�าหมาย

ที�จะออมสมทบ ใหส้อดคล้องกับพื�นที�
เป�าหมายที�จะพฒันา จาก พอช.,  

ออมเพื�อเชา่ที�ดินและเป�นหลักคํ�าประกัน
จากกรมธนารกัษ์  ฯลฯ

สมาชกิในชุมชน

พฒันาโครงการใน
ชุมชนที�มคีวามพรอ้ม

 

เริ�มจากชุมชนที�มปี�ญหาเรง่ด่วน หรอื ชุมชน
ที�จะเป�นตัวอยา่งใหชุ้มชนอื�นๆได้ มกีาร
สาํรวจขอ้มูลทกุครวัเรอืนที�อาศัยอยูใ่น
ชุมชน ใชส้าํหรบัการวางแผนพฒันาทาง

กายภาพและวางผงัรว่มกับชุมชน รวมไปถึง
การสรา้งเครอืขา่ยเชื�อมโยงระหวา่งองค์กร

ชุมชนที�ทําโครงการด้วยกัน
 

สถาบนัการศึกษา  
สถาปนิกชุมชน
และฝ�ายโยธา
สาํนักงานเขต

การก่อสรา้ง
รวมถึงการเตรยีมการก่อสรา้ง การ
บรหิารงานก่อสรา้ง การตรวจรบังาน

และ การประกันคณุภาพ
 

คณะทํางานและ
ประสานงาน 

บรษัิทรบัเหมา
ก่อสรา้ง

เจา้ของบา้น/ชุมชน
การป�ดโครงการและ
การดแูลชุมชนหลัง

การก่อสรา้ง
 

ดแูลระบบภายใน/ กองทนุชุมชน/ 
ระบบสวสัดิการ และดแูลสิ�งแวดล้อม 
สิ�งก่อสรา้งสว่นกลางของชุมชน 
และ ประชุมสรุปงานของชุมชน 

คณะทํางาน
สาํนักงานเขต
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แนวทางการดําเนินงาน ที�ดินรุกลํ�า
(การแก้ไขป�ญหาที�ดินรุกลํ�าในกรุงเทพมหานคร)

ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ หน่วยงานภาคี ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี

การสาํรวจและจดัทําแนวเขต
ที�ดินของรฐั

 
คัดเลือกแปลง

ที�สาธารณประโยชน์ที�มกีารบุกรุก

ประสานหน่วยงานอื�น ๆ
ที�เกี�ยวขอ้ง

ชี�แจงทําความเขา้ใจ
ประชาชนที�อยูใ่นพื�นที�

แต่งตั�ง คณะกรรมการ และ
ตรวจสอบการครอบครองที�ดิน

จดัทําและนําเสนอโครงการ
จดัการที�ดิน

โอนเงินงบประมาณ

จดัที�ดินใหทํ้ากินหรอืใหอ้ยูอ่าศัย

คัดเลือกคณุสมบติั
บุคคลผูอ้ยูอ่าศัย

จดัระเบยีบการถือครองที�ดินของ
รฐั และออกหนังสอือนุญาตให/้
ทํากินในที�ดินของรฐัต่อไป

จดัทําทะเบยีนหรอื
หนังสอืสาํคัญสาํหรบั
ที�ดินของรฐัไวเ้ป�น

หลักฐาน

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
เชน่ องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�น

องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�น/

ผูค้รอบครองที�ดินให้
ความเหน็ชอบ และยอมรบั
แนวทางการจดัที�ดิน

สง่โครงการใหก้รม
ที�ดินตรวจสอบ

 
จดัสรรงบประมาณเพื�อ
การรงัวดัที�ดินและจดั
ทําสาธารณูปโภค

 
ภาครฐัจะแก้ไขป�ญหา
โดยการนําที�ดินของรฐั
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ 

รงัวดัแปลงที�ดินและ
พื�นที�สาธารณูปโภค

เป�นบุคคลที�ผา่นการ
ตรวจสอบ คณุสมบติั
คนยากจน จากการจดั
ทําประชาคม และสรุป
รายชื�อของผูไ้ด้รบัการ

คัดเลือก

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติั
โครงการบรหิารจดัการ
การใชป้ระโยชน์ในที�ดิน
สาธารณประโยชน์

ที�มกีารบุกรุก เพื�อแก้ไข
ป�ญหาสงัคมและความ
ยากจนเชงิบูรณาการ

 

ผูค้รอบครอง
ที�ดิน

กรมที�ดิน
สาํนักงานเขต

สาํนักงานเขต
สาํนักงานที�ดิน

กรุงเทพมหานคร
 

สาํนักงานเขต

 
 

สาํนักงานเขต
 

สาํนักงานที�ดิน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งกับการ
พฒันาที�อยูอ่าศัย
เชน่ สถาบนั
พฒันาองค์กร

ชุมชน
(องค์การมหาชน)

 

คณะกรรมการ

ชุมชน 
ผูค้รอบครอง

ที�ดิน
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หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร

 
สาํนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

 
สาํนักการคลัง

 
สาํนักงานเขต

หมายเหต:ุต้องดําเนินการตามกระบวนการจดัที�ดินทํากินใหชุ้มชนตามนโยบายของรฐับาล
 

สาํนักพฒันาสงัคม



คัดเลือกขา้ราชการและลกูจา้ง
 

ตามแบบที�พกัอาศัยที�
หน่วยงานต้องการ เชน่

ที�พกัอาศัย 5 ชั�น

จดัจา้งใหเ้อกชนเขา้มา
ดําเนินการก่อสรา้ง

ผา่นการประมูลจา้งด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สาํนักการคลัง
 

สาํนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร

 
สาํนักพฒันาสงัคม

 
สาํนักงานพฒันา

ที�อยูอ่าศัย
 

สาํนักงานเขต

หน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเป�นไปตามเงื�อนไขและกลุ่ม

เป�าหมายที�ระบุไว ้ไมว่า่จะเป�น
หน่วยงานสงักัด การกําหนด

เกณฑ์รายได้และระบบ
ลักษณะประเภทตําแหน่ง เชน่
ระบุไวว้า่ต้องขา้ราชการสงักัด
กรุงเทพมหานครสามญั     

 ผูด้ํารงตําแหน่งประเภท
ทั�วไป ไมเ่กินระดับชาํนาญการ
ตําแหน่งประเภทวชิาการ  
 ไมม่บีา้นเป�นของตนเองใน
กรุงเทพฯและปรมิณฑล ไมม่ี
ธนาคารใหส้ทิธกิู้ยมืสาํหรบั
ที�อยูอ่าศัย และไมไ่ด้รบัเงิน
ค่าเชา่บา้นสาํหรบัขา้ราชการ

 
 

ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

ขออนุมติันําแบบแปลนมาตรฐาน
โครงสรา้งอาคารที�พกั

ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานภาคี ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

ขา้ราชการและ
ลกูจา้งของ

กรุงเทพมหานคร

ผูร้บัเหมา

ขา้ราชการและ
ลกูจา้งของ

กรุงเทพมหานคร

ขั�นตอนการดําเนินงาน บา้นพกัสาํหรบัขา้ราชการ

คู่มอืปฏิบติังานเพื�อการพฒันาที�อยูอ่าศัย 6 กลุ่มเขต 78



ขั�นตอนการดําเนินงาน รายละเอียด

เพื�อใหป้ระชาชนทั�วไปที�มี
ที�ดินเสนอขายที�ดินให้

ภาครฐั 
หน่วยงานรฐั
ที�ประกาศ

หน่วยงานรฐัที�
ต้องการที�ดินเพื�อ
สาธารณประโยชน์

รวมทั�ง
กรุงเทพมหานคร

รฐัจะต้องเขา้ไปสาํรวจ
ขอ้เท็จจรงิในที�ดินที�
ต้องการจะซื�อ

 

ผูร้บัผดิชอบ หน่วยงานภาคี ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

กําหนดเงื�อนไข
ที�ดินที�สนใจ

กําหนดเงื�อนไขและหลักเกณฑ์
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

2.กรณีทําความรว่มมอืกับเอกชน

 3.กรณีซื�อที�ดินที�ติดจาํนอง
ธนาคารหรอืเป�นหนี� NPL

ประกาศพื�นที�เพื�อ
จดัซื�อที�ดินเอกชน

 

เจา้ของที�ดิน

ซื�อขายที�ดินระหวา่ง
หน่วยงานรฐัและเอกชน

เป�นการเสนอใชที้�ดิน
เอกสารสทิธิ�ซึ�งเป�น

หนึ�งในรูปแบบการจดัการ
โครงการบา้นมั�นคงชนบท

ประชาชน

เอกชน เชน่ 
บรษัิทบรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย์
จาํกัด มหาชน (BAM)

 

หน่วยงานที�
รบัผดิชอบ
เกี�ยวกับที�อยู่

อาศัย เชน่ พอช.
สาํนักงานพฒันา

ที�อยูอ่าศัย

สถาบนัการเงิน

แนวการดําเนินงาน ที�ดินของเอกชน
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1.กรณีที�ดินเอกชน





จัดท ำโดย 
กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม      
4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร./โทรสาร: 0-2247-9451 
เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/social/ 

ที่ปรกึษำ 
1. นางอณุสรา  ชื่นทรวง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
2. นายธนิต  ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
3. นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 
4. นางสุภมาส  เลขาจารกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน 
5. นางสาวพักตร์พิมล เนียวกุล  ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
6. นางอุส่าห์  ไชยพิชิต  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

คณะท ำงำน 
1. นางอำนวยพร  เกษราพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
2. นายภราดร   ณ สงขลา   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
3. นางสาวบุศรินทร์  วรรณโสฬส นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
4. นางสาวศิริสุดา   ขำศิริ    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
5. นางสาวศิราวดี    รัตนกำเนิด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
6. นางสุภาวด ี  เพชรชนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
7. นางสาวสมิตา  มังกรทอง นักพัฒนาสังคม 

คณะนกัวจิยั 
1. ผศ.ดร.ณพงศ์  นพเกตุ  หัวหน้าโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง 
2. รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและเคหะการ 
3. นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน 
4. ศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
5. ดร.พงษพิ์ศิษฐ์  หุยากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมืองและการจัดทำคู่มือ 
6. นางจันทนา  มณีอินทร์ นักวิจัยโครงการ 
7. ดร.สุจินตนา  ภาวสิทธิ ์ นักวิจัยโครงการ 
8. นางสาวศราพร  ไกรยะปักษ์ นักวิจัยโครงการ 
9. นางสาวกนกวรรณ นิลศรีไพรวัลย์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
10. นายเตชินท์  ก้อนนิล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
11. นางสาวฐิตา  วรจินดา  ผู้ช่วยนักวิจัย 
12. นายปวัตร  กาญจนะวงศ์ ผู้ประสานงาน 
13. นางสาวพรทิพย์  เวศวงศ์ษาทิพย์ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
14. นายชนกนันท์          เกตุชยันต์         ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน 
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