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แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ในพ้ืนโดยรอบโครงการ

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม:
กรณีพ้ืนท่ีราษฎร์บูรณะ

1. บทนำ

ปัญหาจราจรเป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งทวีความรุนแรงขึ ้นทุกวัน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม  ในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ   ทำใหมี้ปรมิาณการขนสง่สินคา้อตุสาหกรรม
ทางรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อระบบการจราจรขนส่งที่เชื่อมโยงกัน ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่โดยรอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นปัญหา ทรงมีพระราชดำริ
ในการดำเนินโครงการพัฒนาถนนวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้น ในปี  พ.ศ. 2544
กรมโยธาธิการได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ตาม
แนวพระราชดำริ โดยมีการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นใหม่
ทำให้การสญัจรระหวา่งพืน้ท่ี 2 ฝ่ังแมน่ำ้เจา้พระยาสะดวกขึน้ การกอ่สรา้งดำเนนิการ
แลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2549

เพื่อให้พื้นที่โดยรอบโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการพัฒนาถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบ” โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งควบคู่กับการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่โดยรอบถนนวงแหวน
อตุสาหกรรม ใหเ้กิดเปน็เมอืงนา่อยูท่ี่ยัง่ยนื เปน็ตวัอยา่งแกพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่เฉลมิฉลอง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองสิริราชสมบัติครบ
60 ปี
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พื้นที่โดยรอบแนวถนนวงแหวนอุตสาหกรรมคือ พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ
รอยต่อกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  ด้านเหนือจรดท่าเรือคลองเตย
ดา้นใต ้จรดพืน้ทีบ่รเิวณถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ดา้นตะวนัออก จรด พืน้ทีบ่รเิวณบางนา
และด้านตะวันตกจรดพื้นที่บริเวณราษฎร์บูรณะ (ดูแผนที่ 1 ประกอบ)

เพื ่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงได้มีการศึกษาเพื ่อการพัฒนาพื้นที ่
โดยรอบแนวถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นลำดับขั ้นตอนคือ ใน พ.ศ. 2543
สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง ได้จัดให้มีการศึกษาเพื่อวางแผน
แม่บทการพัฒนาเม ืองในพื ้นที ่ฯ และได ้นำแผนแม่บทนี ้กราบบังคมทูลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้จัดให้มีการศึกษาเพื่อ
วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ตามกรอบของแผนแม่บท โดยจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
ในพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการถนนวงแหวนอตุสาหกรรม จำนวน 9 พืน้ที ่(โครงการศกึษา
การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม, 2545 )

ในปี 2548 การเคหะแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ได้เข้าร่วมดำเนินการ ต่อเนื่องจากการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยทำการศึกษา
เฉพาะแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่
อาศัยอย่างมีการวางแผน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของชุมชนที่
เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  โดยกำหนดเป็น
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ 5 บริเวณคือ พื้นที่ชุมชนคลองเตย พื้นที่บางนา-บางจาก
พื้นที่ปู ่เจ้าสมิงพราย พื้นที่ราษฎร์บูรณะเมืองใหม่ และพื้นที่ราษฎร์บูรณะริมน้ำ
และได้จัดลำดับ พื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย พบว่าพื้นที่
ที ่ควรพัฒนาในระยะแรกคือคือ พื ้นที ่ราษฎร์บูรณะและพื ้นที ่บางนา-บางจาก
(โครงการศกึษาการพฒันาพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัโดยรอบโครงการถนนวงแหวนอตุสาหกรรม,
2545: 1-9)

ในปี พ.ศ. 2549 การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ละเอียด
ยิ่งขึ้น ในพื้นที่ราษฎร์บูรณะและพื้นที่บางนา-บางจาก โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1)
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัย  (2) ศึกษาและวิเคราะห์
อุปทานที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย  และ(3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ให้พื้นที่โดยรอบแนว ถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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แผนที่ 1  แสดงตำแหน่งที่ตั้งและผังการพัฒนาพื้นที่โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

บทความนี ้จะนำเสนอผลการศึกษาและการวางแผนพัฒนาที ่อยู ่อาศัยในพื ้นที ่
ราษฎร์บูรณะเพียงพื้นที่เดียว  เพื่อให้สามารถอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน

2.  พ้ืนท่ีราษฎร์บูรณะในปัจจุบัน *

พื้นที่ศึกษาราษฎร์บูรณะ อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนใต้ของ
กรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 8,998 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พ้ืนท่ีแขวงราษฎร์บูรณะ
แขวงทุ่งครุ แขวงบางมด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีตำบลบางครุ ตำบลบางพ่ึง
ในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ  ทิศเหนอืของพืน้ทีจ่รดถนนเลยีบทางดว่นเฉลมิมหานคร
(ข้ันท่ี 1) ทิศใตจ้รดคลองรางจาก ทิศตะวนัออกจรดถนนสขุสวสัด์ิ   และทศิตะวนัตก
จรดคลองราษฎร์บูรณะและถนนประชาอุทิศ (ดูแผนที่ 2 ประกอบ)

* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.  ภาควิชาเคหการ,  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ระยะที่ 1 : แนวทางในการ พัฒนาที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ  และพื้นที่บางนา-บางจาก (กรุงเทพฯ: 2549), หน้า 4-1 – 7-13.
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ก. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ประชากร  ในปี พ.ศ.2548 พื้นที่ราษฎร์บูรณะมีจำนวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์รวม 200,179 คน  ประชากรส่วนใหญ่(ร้อยละ 30) อาศัยอยู่ในเขตทุ่งครุ
(สำมะโนประชากรและการเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) ในขณะที่แขวง
ราษฎรบ์รูณะเปน็พืน้ท่ีท่ีมีความหนาแนน่ประชากรสงูท่ีสุด 5,700 คนตอ่ ตารางกม.
อัตราการขยายตัวประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี พื้นที่ที่มี
อัตราการเพิ่มของประชากรมากที่สุด คือ แขวงทุ่งครุ ร้อยละ 6.6 ต่อปี ในขณะที่
แขวงราษฎร์บูรณะมีอัตราการเพิ่มประชากรลดลง ส่วนพื้นที่ตำบลบางพึ่งและตำบล
บางครุ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร
ในพื้นที่ศึกษา และมีการเพิ่มประชากรตามทะเบียนราษฎร์น้อยมาก

หมายเหตุ : ภาพถ่ายทางอากาศบันทึกภาพเมื่อ พ.ศ. 2545

แผนที่ 2  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงขอบเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
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สภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน  พื้นที่ราษฎร์บูรณะเป็นแหล่งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลากหลาย ทั้งธุรกิจการค้า การบริการและอุตสาหกรรม ปัจจุบันมี
สถานประกอบการราว 1,500 แห่ง มีแรงงานประมาณ 54,000 คน   สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ รองลงมาเป็นประเภทสิ่งทอ
และผลิตภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 40 ของสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในแขวงบางมด
รองลงมาร้อยละ 21 ตั้งอยู่ในแขวงราษฎร์บูรณะ สถานประกอบการด้านการค้า
และการบรกิารสว่นใหญ ่ ต้ังอยูริ่มถนนสายหลกัท้ังถนนประชาอทิุศ และถนนสขุสวัสด์ิ
ส่วนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนมากแทรกตัวอยู ่ตามถนนซอยต่างๆ
ด้านในชุมชน โดยกระจุกตัวมากในตำบลบางพึ่งและตำบลบางครุ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ

แผนที่ 3  ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
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ข. สภาพทางกายภาพ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมา สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวบริเว0ณริมถนนสุขสวัสดิ์เป็นจำนวนมาก ส่วนบริเวณริม
ถนนประชาอทิุศมีการพัฒนาเป็นอาคารพาณชิย์พักอาศัย ในปัจจุบันพ้ืนท่ีราษฎร์บูรณะ
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม (Mixed Uses) จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 9
ประเภท ส่วนใหญ่ร้อยละ 54 เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย รองลงมาร้อยละ 30 เป็น
พื ้นที ่เกษตรกรรมและพื ้นที ่ว ่างโล่ง พื้นที ่อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษามี
สัดส่วนใกล้เคียงกันร้อยละ 4 พื้นที่พาณิชยกรรมร้อยละ 2 สถาบันราชการร้อยละ
0.5 และสถาบันศาสนาร้อยละ 0.11 (โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยฯ,
2545) และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2549 กำหนดให้พื้นที่ราษฎร์บูรณะเป็น
พื้นที่อยู่อาศัย หนาแน่นปานกลางเป็นส่วนใหญ่

ระบบการจราจรและขนส่ง ปัจจุบันพื้นที่มีถนนสายหลัก 2 สายคือ ถนนสุขสวัสดิ์
และถนนประชาอุทิศ มีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน มีซอยเชื่อมระหว่าง
ถนนสุขสวัสดิ์กับถนนประชาอุทิศหลายซอย เช่น ซอยประชาอุทิศ 19 27 33 69
และ 79 ซอยสขุสวัสด์ิ 62 64 66 และ 70 มีสภาพเปน็ซอยแคบ การจราจรหนาแนน่
แออดัเกอืบตลอดเวลา  ถนนสายหลกัมีรถประจำทางใหบ้รกิาร แตถ่นนซอยประชาชน
ต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นหลัก

ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นมาก
ได้แก่  (1) ถนนวงแหวนอตุสาหกรรม (2)  โครงการรถไฟฟา้สายสม่ีวง (บางใหญ-่
ราษฎร์บูรณะ) มีสถานีอยู่ในพื้นที่ 2 สถานีคือ  ดาวคะนองและสถานีราษฎร์บูรณะ
(3) ถนนเชื ่อมต่อ สุขสวัสดิ ์-พระรามสอง-เพชรเกษม-ถนนสายแยกตากสิน-
วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้  ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้
ขึ้นอีกมาก

ระบบคลอง เนือ่งจากเดมิเปน็พืน้ทีส่วน จงึมีคลองหลายสายเชือ่มตอ่กนั และเชือ่มตอ่
ไปยงัแม่น้ำเจา้พระยา ขนาดคลองกวา้งประมาณ 15 เมตร  มีเข่ือนคอนกรตีสองขา้ง
น้ำในคลองมีคุณภาพเน่าเหม็นเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียลงสู่คลอง

สาธารณูปการ พื้นที่ราษฎร์บูรณะมีระบบสาธารณูปการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษามีถึง 14 แห่ง มีทุกระดับ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน ศาสนสถาน
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มีทั ้งศาสนาพุทธและอิสลาม มีตลาดสดและศูนย์การค้า มีสวนธนบุรีรมย์เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียง และสถานพยาบาล สาธารณูปการส่วนใหญ่
กระจายตัวตามแนวถนนประชาอุทิศ

พื้นที่ราษฎร์บูรณะจำแนกได้เป็น 7 ย่านหลักคือ (1) ย่านพาณิชยการเชตุพน ซึ่งมี
วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพนตั้งอยู่ (2) ย่านมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ (3) ย่าน
ตลาดใหม่ (4) ย่านอิสลามวิทยาลัย (5) ย่านที่อยู่อาศัยใหม่มีบ้านจัดสรรและ
อพาร์ตเมนต์  เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก (6) ย่านอุตสาหกรรม หนาแน่นเนื่องจาก
อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ (7) ย่านพาณิชยกรรม(ตลาดพระประแดง) ซึ่งในแต่ละ
ย่านมีกิจกรรมและประเภทที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันชัดเจน (ดูแผนที่ 4 ประกอบ)

แผนที่ 4  ตำแหน่งสาธารณูปการและย่านที่สำคัญในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
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ค. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย

ในปี พ.ศ.2548 พื้นที่ราษฎร์บูรณะมีที่อยู่อาศัยประมาณ 76,600 หลังคาเรือน
ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 2.6 คนต่อหลังคาเรือน ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในเขตทุง่คร ุ ร้อยละ 26  ของทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมดตัง้อยูใ่นแขวงบางมด รองลงมา ร้อยละ
25 อยู่ในแขวงทุ่งครุ ในแขวงราษฎร์บูรณะมีที ่อยู ่อาศัยร้อยละ 17 และตำบล
บางพึ่งและตำบลบางครุมีที่อยู่อาศัยร้อยละ 16 และร้อยละ 15 ตามลำดับ  อัตรา
การเพิ่มที่อยู ่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี (สำนักบริหาร
การทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2549)

ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะส่วนใหญ่ ร้อยละ 36 เป็นบ้านโดดหรือบ้านเดี่ยว
รองลงมาเปน็ตกึแถว อาคารพาณชิย ์ร้อยละ 19 และอาคารชดุ  อพารต์เมนต แฟลต
ห้องแถว  ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแถว  ห้องเช่าในบ้าน ตามลำดับ ภายในพื้นที ่
ราษฎร์บูรณะมีชุมชนแออัดท้ังส้ิน 14 ชุมชน มีท่ีอยู่อาศัยประมาณ 1,500 หลังคาเรือน
มีพืน้ทีร่วมกนัประมาณ 160 ไร ่ ส่วนใหญเ่ปน็ชมุชนขนาดกลาง 101-500 หลงัคา

ในปัจจุบัน ที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านในของพื้นที่ โดยมีทั้งอาคาร
พาณิชย์พักอาศัย อพาร์ตเมนต์เช่า และบ้านจัดสรรของภาคเอกชน ทั้งทาวน์เฮาส์
และบ้านเดี่ยว ผสมปนเปกันอย่างขาดการวางแผน จากการสำรวจข้อมูลปฐมภูมิ

แผนภูมิที่ 1  ประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ พ.ศ. 2543

ที่มา : สำมะโนประชากรและการเคหะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543.
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ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีศึกษา (ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน)  พบโครงการทีอ่ยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการขายจำนวน
73  โครงการ สรปุไดด้งันี้

อาคารพักอาศัยรวม  มีประมาณร้อยละ 88 ของโครงการที่สำรวจพบ แบ่งเป็น (1)
อพาร์ทเมนท์เช่า ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 50 ยูนิต สูง 3-5 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30 ตร.ม.ต่อหน่วย ค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (2)
คอนโดมิเนียม ประเภท 1-2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยอยู่ 20-60 ตร.ม. ราคาขาย
380,000-680,000 บาทต่อหน่วย (3) หอพัก  ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก
จำนวนไมเ่กิน 20 หนว่ย สูง 4-5 ชัน้ อตัราคา่เชา่ ระหวา่ง 1,200 - 3,500 บาท
ต่อเดือน

ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) มีประมาณร้อยละ 5 ของตัวอย่าง เป็น
โครงการขนาดเลก็ ไม่เกิน 80 หนว่ยตอ่โครงการ  มีท้ังแบบ 2 ชัน้ และ 3 ชัน้  ขนาด
ท่ีดนิระหวา่ง 14-23 ตร.วา  พืน้ทีใ่ชส้อยอยูร่ะหวา่ง 88-205 ตร.ม.  ราคาขายอยู่
ระหวา่ง 680,000 -2,700,000 บาท

ท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเดีย่ว ร้อยละ 3 ของตวัอยา่ง มีท้ังโครงการขนาดเลก็และใหญ่
มีทั้งบ้านเดี่วชั้นเดียวและสองชั้น ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา มี 2-4 ห้องนอน ขนาด
พืน้ท่ีใชส้อยระหวา่ง 180-247 ตร.ม. ราคาขายอยูร่ะหวา่ง  3.4-6.8 ลา้นบาท

อาคารพาณชิยห์รอืตกึแถว  ขนาดโครงการอยูร่ะหวา่ง  61-148 หนว่ย ท่ีดนิระหวา่ง
16-29 ตร.วา  พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 100-200 ตร.ม.ต่อหน่วย  ราคาขายต่อหน่วย
1.37-3.4 ลา้นบาท

ห้องแถวเชา่สำหรบัแรงงาน  ส่วนใหญเ่ปน็อาคารชัน้เดยีวมจีำนวนหอ้งพกั 20  หน่วย
ต่ออาคาร ขนาดห้องพักค่อนข้างคับแคบ ค่าเช่าเดือนละ 1,000-2,000 บาท

ง. ปัญหาที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ

เนื่องจากในพื้นที่เป็นที่ตั ้งของแหล่งงานจำนวนมาก ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น
ของคนต่างจังหวัดและคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่มากขึ้น เกิดเป็นชุมชน
ที่มีความหนาแน่นผสมปะปนกันระหว่างที่อยู ่อาศัยประเภทต่างๆ กับแหล่งงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จากการสำรวจ สามารถสรุปปัญหาที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย
ในพื้นที่ได้ดังนี้
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ปัญหาความแออัดและทรุดโทรมของที่อยู่อาศัย ในพื้นที่มีชุมชนแออัดอยู่มากถึง 14
ชุมชน ชุมชนมีสภาพทรุดโทรมส่วนใหญ่แบ่งห้องให้เช่า ขาดความมั่นคงในการ
อยู่อาศัย มีปัญหาขยะตกค้างและปัญหาน้ำท่วมขัง  ส่วนอาคารที่อยู ่อาศัยรวม
ตั้งในซอยแคบอย่างหนาแน่นแออัด เสี ่ยงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ที่อยู ่อาศัยประเภท
อาคารพาณิชย์พักอาศัยริมถนนสายหลักและซอยหลักหนาแน่น มีปัญหาไม่มีพื้นที่
จอดรถและพื ้นที ่เปิดโล่ง ส่วนที ่อยู ่อาศัยประเภทชุมชนจัดสรรแม้จะมีสภาพดี
แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านใน ที่ทางเข้าออกเป็นซอยที่มีสภาพคับแคบไม่สะดวกและอยู่
ท่ามกลางชุมชนที่มีความแออัดและทรุดโทรม

  ชุมชนสถาพรในพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

ปัญหาอาคารและชุมชนถูกทิ้งร้าง  ขาดการดูแล สภาพทรุดโทรมและอาจเสี่ยงต่อ
การเกิดอาชญากรรม

ปัญหาชุมชนหอพัก แทรกตัวอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานศึกษา ไม่มีการ
จัดระเบียบชุมชน ชุมชนหนาแน่นแออัดจนเสี่ยงหากเกิดอัคคีภัย และสภาพหอพัก
และที่พักอาศัยของนักศึกษา ยังเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่ราษฎร์บูรณะมีปัญหา น้ำในคลองเน่าเสีย น้ำท่วมขัง
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง มลพิษทาง อากาศและเสียง จากการก่อสร้างถนนและ
จากโรงงานอุตสาหกรรม



159

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์, อาจารย์ สุพินดา  ตั้งรุ่งเรืองอยู่

ปัญหาระบบคมนาคม ถนนสายหลักที่สร้างไม่เสร็จ ถนนซอยที่คับแคบ สภาพถนน
ชำรุด ปัญหายานพาหนะขนส่งสินค้า คับคั่งติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ปัญหาขาดการ
วางระบบคมนาคมขนส่ง และระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะด้านในของพื้นที่
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุเนื่องจากต้องใช้ซอยแคบ
ร่วมกับรถบรรทุกสินค้า

จ. สถานการณ์ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย

การสำรวจสถานการณ์ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มคือ (ก)
ผู้ที ่อยู่อาศัยในพื้นที่ (ข) ผู้ที ่ทำงานในพื้นที่ โดยศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะที่อยู่อาศัย การอยู่อาศัย ปัญหาและความต้องการที่อยู่อาศัย และ (ค)
สถานประกอบการประเภทต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของ
การจ้างงาน สรุปได้ดังนี้

(ก) ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสมาชิกครัวเรือน 1-3 คน มีระดับรายได้
ครวัเรอืนระหวา่ง 10,000 -20,000 บาท ส่วนใหญร่อ้ยละ 37 อาศยัในบา้นเดีย่ว
รองลงมาร้อยละ 19 อาศัยในอาคารพักอาศัยรวม โดยเป็นผู้เช่ามากกว่าการเป็น
เจ้าของ (ร้อยละ 53 เช่าที่อยู่อาศัย อีกร้อยละ 47 เป็นเจ้าของ) ส่วนใหญ่อยู่อาศัย
ในพื้นที่นี้มานานเกินกว่า 10 ปี ร้อยละ 72 เป็นผู้ที่มีงานทำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 27
ประกอบกิจการส่วนตัว รองลงมาร้อยละ 21 เป็นพนักงานบริษัท  ร้อยละ 71 ของ
กลุ่มตัวอย่างทำงานในพื้นที่และมักทำงานที่บ้านหรืออาศัยอยู่ที่ทำงาน จึงไม่จำเป็น
ต้องเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทำงาน   ส่วนผู้ที่ต้องเดินทาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 15
เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์  และอีกร้อยละ 10 ใช้การเดินไปทำงาน   ร้อยละ
65 มีปญัหาทีอ่ยูอ่าศยั โดย 3 ลำดบัแรก  เปน็ปญัหาเรือ่งสภาวะแวดลอ้มคอื  ปญัหา
น้ำท่วม  ปัญหาน้ำเน่าขังและมลภาวะทางกลิ่นและเสียง

กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ในปัจจุบันนี้ ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่มากถึงร้อยละ 74  โดย
ต้องการซื้อที่อยู ่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในราคา 500,000-1,000,000 บาท
มากที่สุด บางส่วนต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในราค่าเช่า 3,000-5,000 บาทต่อเดือน
โดยผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่นี้ เป็นผู้ที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในที่อยู่
อาศัยเดิม  แต่ก็ยังคงต้องการอยู่อาศัยใหม่ในบริเวณพื้นที่ราษฎร์บูรณะอยู่

(ข)  ผู้ที่ทำงานในพื้นที่  ส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เช่าที่อยู่อาศัยอยู่ โดยเช่าอยู่ในพื้นที่
ราษฎร์บูรณะถึงร้อยละ 64 ร้อยละ 22 ของกลุ่มนี้เดินทางไปทำงานด้วยการเดิน
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ร้อยละ 13 ทำงานในที่อยู่อาศัยของตนเอง ร้อยละ 44 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเรื่อง
สภาวะแวดล้อม ผู้ที่ทำงานในพื้นที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่มากถึงร้อยละ 73
ส่วนใหญต่อ้งการบา้นเดีย่วระดบัราคา 500,000-1,000,000 บาท และรอ้ยละ 23
ตอ้งการเชา่หอ้งราคาคา่เชา่เดอืนละ 2,000 บาท สาเหตท่ีุตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยั ใหมค่อื
ที่อยู่เดิมคับแคบและไกลที่ทำงาน ร้อยละ 73 ต้องการอยู่ในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ

(ค) สถานประกอบการ จากการสุ่มตัวอย่างสถานประกอบการที่ตั ้งในพื้นที่ 100
ตัวอย่างจากสถานประกอบการทั้งหมด 1,572 แห่ง พบว่า ร้อยละ 59 เห็นว่า
โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมจะมีผลเชิงบวกต่อพื้นที ่ เนื ่องจากทำให้การ
เดินทางสะดวกขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง และเห็นว่า ราคาที่ดินน่าจะมีแนวโน้ม
ที่จะสูงขึ้น ร้อยละ 90 ไม่มีแผนย้ายกิจการออกพื้นที่

การจ้างงานเฉลี่ย 69 คนต่อแห่ง แบ่งเป็น (1) ระดับบริหาร 1-5 คน มีรายได้
ประมาณ 20,000-50,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 21 ของสถานประกอบการ
มีการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริหาร (2)  ระดับพนักงาน มีประมาณ 1-10
คนต่อสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีเงินเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อ
เดอืนและ ร้อยละ 27 ของสถานประกอบการมกีารจดัสวสัดิการทีอ่ยูอ่าศยัแกพ่นกังาน
(3) ระดับคนงาน  มีประมาณ 1-30 คนต่อสถานประกอบการส่วนใหญ่มีเงินเดือน
ระหว่าง 7,500-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41 ของสถานประกอบการมีการ
จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยแก่ คนงาน

3.  การคาดการณค์วามตอ้งการท่ีอยู่อาศัยในอนาคต

การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะในปี 2554 พิจารณา
จากปัจจัย 3 ประการคือ (1) ความต้องการที่อยู่อาศัยจากผู้ที ่อยู่อาศัยและผู้ที ่
ทำงานในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่มีเหตุผลและความจำเป็น พบว่า
ความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับกลุ่มนี้เท่ากับ 7,776 หน่วย (2) ความต้องการ
จากการขยายตัวของสถานประกอบการ พบว่า ผู้ที ่ทำงานในสถานประกอบการ
ในพื้นที่ในอนาคตจะมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 3,724 หน่วย และ (3) เมื่อ
พิจารณารายได้ของผู ้ที ่มีความต้องการที่อยู ่อาศัยสามารถจำแนกความต้องการ
(ดตูารางที ่ 1 ประกอบ)
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ตารางที่ 1 ความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ปี พ.ศ. 2554

4.  อุปทานท่ีดินเพ่ือรองรับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย

จากภาพถ่ายทางอากาศ พบว่ามีที่ดินแปลงโล่งสำหรับรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3 แปลง ได้วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผน
พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ดังนี้

ก. แปลงทีดิ่น ก  อยูใ่นแขวงบางมด   ขนาดทีด่นิ 170 ไร ่  แบง่เปน็ทีด่นิรวม 30
โฉนด  ราคาประเมินที่ 18,000-26,000 บาทต่อ ตร.วา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ
เอกชน ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างและเป็นพื้นที่รับน้ำมีน้ำท่วมขังทั้งปี

ข. แปลงที่ดิน ข  อยู่ในแขวงบางมด ขนาดที่ดิน 80 ไร่ ราคาประเมิน 17,000-
34,000 บาทต่อ ตร.วา กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของเอกชน เป็นที่ลุ่มรกร้าง แวดล้อม
ด้วยย่านที่อยู่อาศัย ห่างจากถนนใหญ่ 2 ก.ม. ไม่มีระบบขนส่งมวลชนบริการ
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ค. แปลงทีดิ่น ค   อยูใ่นแขวงทุง่คร ุ ขนาดแปลงทีด่นิ 60 ไร ่  กรรมสทิธ์ิท่ีดนิเปน็
ของเอกชน ราคาประเมิน 9,000-15,000บาทต่อ ตร.วา ที่ดินเป็นท้องร่องและ
รกร้าง

ภาพที่ 1 :  อุปทานที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ

5.  ศักยภาพและขอ้จำกัดของพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาในอนาคต

พื้นที่ราษฎร์บูรณะมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาในอนาคตอยู่มาก โดยเฉพาะ
การพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ประการแรก ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549  และผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
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2544 กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินในบริเวณพื้นที ่ราษฎร์บูรณะ เป็นประเภท
ที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ ประการที่สอง ระบบคมนาคมที่กำลังพัฒนาจะทำให้พื้นที่
ราษฎร์บูรณะมีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยเฉพาะจากการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
บีทีเอช มีสถานีในพ้ืนท่ีถึง 2 แห่ง ระบบถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ท่ีจะส่งเสริมศักยภาพ
ท้ังการพฒันาอตุสาหกรรมและทีอ่ยูอ่าศยั และ ถนนเชือ่มตอ่สุขสวัสด์ิ – พระรามสอง
– เพชรเกษม - ถนนสายแยกตากสิน-วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้  ซึ่งจะเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ขึ้นอีกมาก ปัจจัยที่สาม การมีแหล่งงาน
ในพื้นที่และการมีความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานเป็นอย่างมาก คือ
รอ้ยละ 71  ของผูอ้ยูอ่าศยัทำงานในพืน้ท่ี ประการทีส่ี ่ความพรอ้มดา้นสาธารณปูการ
ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตั ้งอยู่ในพื้นที่จะเป็นแรงดึงให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ประการสุดท้าย
พื้นที่ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่มาก บริเวณย่านที่อยู่อาศัยใหม่ ยังมีสภาพแวดล้อมที่ดี
น่าอยู่อาศัย ก็เป็นปัจจัยเสริมศักยภาพด้วย

ข้อจำกัดของพื้นที่ที่สำคัญที่สุดคือการคมนาคมภายในพื้นที่ เนื่องจากระบบถนน
อยย่อยที่มีอยู ่ในปัจจุบันจะมีขนาดเล็กและคับแคบ มีการจราจรแออัดแล้ว ยังมี
ความคดเคีย้วไมเ่ป็นระบบบางตอนแคบมากเปน็คอขวด ทำใหมี้ปัญหาจราจรอยูเ่สมอ
โดยเฉพาะเมื่อมีรถบรรทุกสินค้าวิ่งอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในพื้นที่ยังไม่มี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ดี มีรถสองแถวและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ซึ่งไม่สะดวกต่อการ
ขนส่งมวลชน ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะตกค้าง น้ำใน
คลองเนา่เสีย นำ้ท่วม เสียง และกลิน่  ซึง่รนุแรงจนเปน็สาเหตท่ีุผู้อยูอ่าศยัในปจัจบุนั
ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย

6.  แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีราษฎร์บูรณะ

จากการวเิคราะหศ์กัยภาพและขอ้จำกดัดงักลา่ว ทางคณะผูว้จิยัจงึพจิารณาวา่    การที่
การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาที่อยู ่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
โดยการจัดสร้างเคหะชุมชนขึ้นใหม่ในพื้นที่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะสนอง
พระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ราษฎร์บูรณะให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้ แม้ว่าเคหะชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติจะมีมาตรฐานที่ดี แต่เมื่อมาจัดสร้างในพื้นที่ด้านในส่วนที่มี
อุปทานที่ดินอยู่ จะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นให้กับพื้นที่ที่มีทั้งปัญหาการจราจร
และปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ปัญหาการอยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่
รุนแรงยิ ่งขึ ้น  คณะผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาที่อยู ่อาศัยในพื้นที่
ราษฏร์บูรณะดังนี้
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ก. หลักการในการพัฒนา

1.1 การพฒันาตอ้งเป็นการพฒันาแบบบรูณาการ  การพฒันาระบบคมนาคม การพฒันา
เมืองและทีอ่ยูอ่าศยั จงึจะสามารถสนองพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว
ได้ การพฒันาจงึต้องใชก้ารประสานความรว่มมือของหนว่ยงานและทกุฝ่ายที ่เก่ียวขอ้ง
โดยต้องมีการกำหนดกรอบการดำเนินการร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน มีแผนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
พัฒนาของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ที่ชัดเจน
สอดคล้องกันอย่าง ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การพัฒนาพื ้นที ่ราษฎร์บ ูรณะควรอาศัยกรอบ “ แนวคิดชุมชนที ่สมบูรณ์
ในตัวเอง” เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ราษฎร์บูรณะในปัจจุบันนี้ เป็นพื้นที่
ที่มีความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่ (Job-Housing Balance)  และยังมีความ
สมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยกับสาธารณูปการ ซึ่งทำให้ลดการเดินทางระหว่างบ้าน
กับที่ทำงาน และระหว่างบ้านกับองค์ประกอบชุมชน สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาในอนาคต จึงควรให้เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาสมดุล
เหล่านี้ไว้ และพัฒนาให้องค์ประกอบที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็จะสามารถสร้างชุมชน
ที่น่าอยู่อาศัยเป็นพื้นที่ตัวอย่างได้

7.  แนวคิดในการวางแผนพฒันาท่ีอยู่อาศัยแบบบูรณาการกับ
การพัฒนาเมือง

ก. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่

การคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะปี พ.ศ. 2554 พบว่า
จะมีความต้องการประมาณ 28,700 หน่วย เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนที่มี
รายไดน้้อยกวา่ 20,000 บาทตอ่เดอืนถงึ 19,500 หนว่ย รายไดป้านกลาง 7,500
หน่วยและรายได้สูง 1,700 หน่วย จึงควรมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ โดย

1.1 การพัฒนาในพื้นที่ดินแปลงโล่ง พิจารณานำอุปทานที่ดิน 3 แปลงมาวางผัง
ให้เป็นชุมชนที่มีความสมดุลทางสังคม คือให้มีการประสานการอยู่อาศัยร่วมกัน
ของประชากรต่างกลุ ่มรายได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาทางสังคมแล้ว
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ยังทำให้สามารถนำหลักการการอุดหนุนทางการเงินระหว่างกลุ่ม (Cross-subsidy)
เพื่อลดการอุดหนุนจากรัฐด้วย

1.2 การพัฒนาแทรกในที่ว่างขนาดเล็ก (In-fill Development) เนื่องจากพบที่ดิน
แปลงโลง่ขนาดเล็กอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการใชพ้ื้นท่ีและสาธารณปูโภค
ไม่คุ้มค่า จึงควรมีมาตรการในการนำพื้นที่มาพัฒนา โดยบางส่วนอาจพัฒนาเป็น
ที่อยู่อาศัยได้

ข. การฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัย (Urban and Housing Redevelopment)

เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ประกอบกับศักยภาพ
ของพื ้นที ่หลังจากมีการพัฒนาระบบคมนาคมใหม่หลายสาย โดยเฉพาะระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอช ที่มีสถานีในพื้นที่นี้ถึง 2 สถานี จึงควรมีการฟื้นฟูเมืองเพื่อให้มีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ดังนี้

1.1 ชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง 2 แห่ง พัฒนาในลักษณะ Transit
Oriented Community เป็นการใช้ที ่ดินแบบผสมที่มีความหนาแน่นสูง ทั้งเป็น
ศูนย์การค้า ธุรกิจ และที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ที่สมดุล
กับแหล่งงาน และเป็นพื้นที่รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในพื้นที่อื่น
ที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้

1.2 การฟืน้ฟชุูมชนแออดั 14 ชมุชน ท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 1,500 หลงัคาเรอืน พืน้ที่
ประมาณ 160 ไร่ โดยอาศัยกระบวนการประสานการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน เช่น การปรับปรุงชุมชน (Upgrading)
การปรับแปลงที่ดิน (Reblocking) การสร้างใหม่แบบางส่วนหรือทั้งหมด (Recon-
struction) การแบ่งปันที่ดิน ( Land Sharing)  หรือดำเนินการหลายอย่างผสมกัน

1.3 การฟ้ืนฟูชุมชนด้ังเดิม  เป็นชุมชนริมคลองมี 3 ชุมชน มีบ้านเรือนไทยอยู่หลายหลัง
ที่กำลังทรุดโทรมและกลายเป็นชุมชนแออัด  ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิมที่เป็น
ชุมชนอิสลามด้วย

1.4 การฟื้นฟูชุมชนหอพัก  เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอนาคตของชาติ ชุมชน
หอพักจึงควรมีลักษณะและองค์ประกอบที่เหมาะสมในการพัฒนาเยาวชน
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1.5 การฟื้นฟูชุมชนและที่อยู่อาศัยที่ถูกทิ้งร้าง  นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและเพื่อลดพื้นที่เสื่อมโทรมที่เสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม

ค. การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นท ี่

เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพื้นที่ให้ควบคู่และสมดุลกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิด “ชุมชนที่สมบูรณ์ในตัวเอง”

1.1 ระบบคมนาคมขนสง่  โดยใชแ้นวคดิ การลดการใชร้ถยนตส่์วนบคุคล  สนับสนนุ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การเดิน การใช้จักรยาน ลดการใช้พลังงานและการ
เกิดมลภาวะ สอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื เนือ่งจากผูอ้ยูอ่าศยัในปจัจบุนั ก็ใช้
การเดิน ในการไปทำงานอยู ่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบถนนให้สมบูรณ์กว่าเดิม โดยควรเป็นระบบถนนที่รถไม่ใช้ความเร็วสูง เพื่อให้
เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่อยู่อาศัย คือ

ก. พัฒนาระบบถนน

1. สายหลัก 1 สาย  (Ms1) เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ทางตอนเหนือมายังถนน
สุขาภิบาล2 (ครุใน) ทางตอนใต้ ให้เป็นแกนหลักของพื้นที่ มีเขตทางประมาณ 24
เมตร มีทางเท้า ทางจักรยานและสวนสาธารณะแบบแถบยาว ตลอดแนวถนน  โดย
เส้นทางที่กำหนดขึ้นนี้ กระทบสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมน้อยที่สุด

2. สายรอง 2 สาย (Ms2,Ms3) โดย Ms2 เป็นการขยายถนนสขุาภิบาล 2
และ Ms3 ขยายซอยประชาอทิุศ 69 กับสุขสวสัด์ิ 64 ใหมี้ทางเทา้และทางจกัรยาน

3. สายย่อย 6 สาย (ST1-6) โดยพัฒนาซอยที่มีอยู่เดิมไม่ให้กว้างขึ้นมาก
เพียงแต่ ให้ได้มาตรฐานเรื่องวงเลี้ยว และอื่นๆ และเพิ่มความกว้างของทางเท้าและ
ทางจักรยานขึ้น

ข. พัฒนาระบบทางเดินเท้า ทางจักรยานและสวนสาธารณะแบบแถบยาว
(Strip Park)

1. พัฒนาจุดจอดแล้วจร (Park & Ride) เพื่อให้มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
น้อยลง ต้องมีจุดเปลี่ยน คือที่จอดรถส่วนบุคคล  ในพื้นที่ราษฎร์บูรณะนี้ ควรจัด
ใหมี้หลายแหง่ คอื บรเิวณสถานรีถไฟฟา้ 2 สถาน ี บรเิวณตลาดใหมทุ่่งคร ุบิก๊ซ ี จสัโก้
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แผนที่ 5  แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ราษฎร์บูรณะ
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          2. พัฒนาคลอง ทางเดิน ทางจักรยานและสวนสาธารณะแถบยาวตาม
แนวคลอง เนื่องจากพื้นที่นี้มีระบบคลองเดิมอยู่มาก สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อม
ต่อภายใน ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าประชาอุทิศ กับสถานีราษฎร์บูรณะ และระหว่าง
ถนนประชาอุทิศและถนนสุขสวัสดิ์ได้หลายแห่ง เช่น ตลาดใหม่ บิ๊กซี ชุมชนหอพัก
ย่านพาณิชยการเชตุพน ชุมชนอุตสาหกรรม จึงควรฟื้นฟูสภาพคลอง จัดทำระบบ
บำบัดน้ำเสีย พัฒนาระบบทางเดิน ทางจักรยานและสวนสาธารณะตลอดแนวคลอง
เพื่อให้เกิดเป็นระบบทางเดินทางจักรยานที่ปราศจากรถยนต์ เชื ่อมต่อกับระบบ
ทางเดินทางจักรยานตามแนวถนนภายในพื ้นที ่ และสถานีรถไฟฟ้า รวมทั ้งจุด
จอดแล้วจรต่างๆ

ค. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กในพ้ืนท่ี พัฒนาจัดระเบียบ  รถสองแถว
และจักรยานยนต์รับจ้างให้มีจุดจอดและเส้นทางที่เป็นระบบ และอาจพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะขนาดเล็กเพิ่มเติม เช่น สามล้อถีบ ตามเส้นทางจักรยาน ที่จัดระบบ
ใหม่ ระบบเรือขนาดเล็กตามคลองที่พัฒนาใหม่

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มเติม เมื่อมีจำนวนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่มากขึ้น ต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพิ่มเติม
โดยอาจใช้มาตรฐานชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ที่กำหนดไว้ตามขนาดของชุมชน
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  โดยศึกษา อุปสงค์ อุปทาน ให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น

8. แนวทางการดำเนินงาน

หากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่ ต้องมี
การดำเนินการหลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน ตามที่กล่าวมาและต้องนำวิธีการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองหลายวิธีการมาประกอบกัน และศึกษาหาความเป็นไปได้
ในการดำเนินการ เช่น (1) การซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และ/หรือ แปลงย่อยขนาดเล็ก
จากเอกชนมาพัฒนา (2) การเวนคืนที่ดิน (3) การพัฒนาแทรกในที่ว่างขนาดเล็ก
(In-fill Development) (4) การจดัรปูทีด่นิ (land Readjustment) (5) การแบง่ปนั
ท่ีดิน (Land Sharing) (6) การปรับปรุงชุมชน โดย การปรับปรุงในท่ีเดิม (Upgrading)
การจัดรูปแปลงใหม่ (Reblocking) การรื้อย้ายบางส่วน หรือทั้งชุมชน (Relocation)
การสร้างใหม่ บางส่วนหรือทั้งชุมชน (reconstruction) (7) การฟื้นฟูเมือง (Urban
Revitalization)
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ในการดำเนินงาน เช่นนี้ ควรใช้ความร่วมมือกันหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน
ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
เจ้าของที่ดิน นักพัฒนาภาคเอกชน ชาวชุมชน ซึ่งหากทุกภาคส่วนเหล่านี้ สามารถ
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