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วารสาร “บางกอก Economy” ก้าวสู่ปีที่ 16 ด้วยความหวัง 
ร่วมกันว่าภายหลังจากที่คนไทยได้รับวัคซีนครอบคลุมในทุกภาคส่วนแล้ว 
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ท่ีผ่านพ้น
เทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นับต้ังแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปหากพวกเรา 
ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติตามมาตรการ สถานการณ์ต่าง ๆ  ก็จะกลับดีขึ้น 
เป็นล�าดบั ประกอบกบัอนาคตทีทิ่ศทางเศรษฐกจิและแนวโน้มความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจของไทยก็จะปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันกับประเทศต่าง ๆ   
ในทุกภูมิภาคท่ัวโลกซ่ึงต่างล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

กรุงเทพมหานครก็ต้องเผชิญกับภัยนี้เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่น ๆ  
ของโลก แต่อย่างไรก็ดีท่ีทุกภาคส่วนของไทยมีความพร้อมและร่วมมือกัน
เดินหน้าเพื่อฟื้นฟูประเทศอย่างมีความหวังให้สถานการณ์ได้คลี่คลาย 
โดยเรว็ทีส่ดุ โดยในส่วนเนือ้หา (contents) วารสารฉบบัน้ีซึ่งมุ่งเน้นไปที่
ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ อันจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่เรือไฟฟ้าที่น�ามา
ล่องในแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นต้นแบบระบบขนส่งทางน�้าแห่งอนาคต 
รวมถึงการเข ้าไปพบปะแลกเปลี่ยนกับเจ ้าของธุรกิจเกสต ์ เฮาส ์
ในกรุงเทพมหานครเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อสถานการณ์ที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดภาวะที่ซบเซามานานนับปีว่ามีวิธีการปรับตัวอย่างไร และ 
ในส่วนของธุรกิจดิลิเวอรีที่พุ่งแรงภายหลังการเกดิวกิฤต Covid-19 และ
ส�าหรบัคอลัมน์คลังบางกอกเรามาท�าความรูจ้กักบั “ภาษมูีลค่าเพิม่” ทีถ่อืเป็น
พลังส�าคัญในการพฒันารายรบัให้กบักรงุเทพมหานครเพือ่ก่อเกดิโปรเจกต์
ใหม่ ๆ  แก่ประชาชน อกีทัง้นวตักรรมการเงินซ่ึง Blockchain ก�าลงักลายเป็น 
จุดเปลี่ยนส�าคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของทั้งโลก ส่วนอีก
คอลัมน์หนึ่ง “บางกอกบอกให้รู”้ เราจะชี้ให้ทุกคนมั่นใจและตระหนักใน
เรื่องสังคมผู้สูงอายุซ่ึงกรุงเทพมหานครได้ให้ความส�าคัญของ Care Giver 
ทีส่ามารถเป็นพลงัหลกัทีจ่ะช่วยเตมิเตม็คณุภาพชวีติให้กบัผูส้งูอาย ุผูป่้วยตดิเตยีง
และผูพ้กิารทีช่่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ส�าหรบัคอลมัน์
เล่าขานบางกอกฉบบันีจ้ะพาไปชมภาพลกัษณ์ของการพฒันาโครงการถนนคนเดนิ
ริมคลองโอ่งอ่างที่เชื่อมโยงทรพัยากรท่องเท่ียวของกรงุเทพมหานครไปถงึ
ศนูย์การค้าดังในอดีตอกีหลายแห่ง.. ซึง่ทกุเร่ืองในวารสารของเราเข้มข้นด้วย
เนือ้หาทีน่่าสนใจ..โดยขอเชญิทกุท่านพลิกอ่านเนื้อหาด้านในได้เลยครบั !!

    บรรณาธิการ

“ แกะรอยธุรกิจโฮสเทล กทม. ”
  สู้ยิบตา.. เพื่อวันรุ่งของพรุ่งนี้

“ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ”
พลังส�าคัญในการพัฒนา กทม.



บางกอกทันการณ์ 3

เมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว มกีารเปิดเดนิเรอืโดยสารพลงังานไฟฟ้าเป็นครัง้แรก
ของไทยในแม่น�้าเจ้าพระยา โดยเปิดให้บริการฟรีในระยะแรก และจะเริ่ม 
ให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ 

น่ีคอืการพลิกโฉมระบบการขนส่งทางน�า้ของไทยครัง้ใหญ่ ทีน่่าจบัตามอง
เป็นอย่างยิ่ง

ปรากฏการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของเมืองไทย 

จากเรือด่วนเจ้าพระยาสู่เรือพลังงานไฟฟ้า
ในอดีต ภาพจ�าอย่างหนึ่งของคนไทยต่อสายน�้าเจ้าพระยา ก็คือ 

เรือด่วนเจ้าพระยาที่ได้รับสัมปทานจากกรมเจ้าท่า วิ่งรับส่งผู้คนตลอดล�าน�้า
จากนนทบุรี (ท ่าปากเกร็ด) ถึงกรุงเทพมหานคร (ท ่าวัดราชสิงขร)   
มีหลายทางเลือกส�าหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วที่ต่างกัน  
ตั้งแต่ธงส้ม ธงแดง ธงเหลือง และธงเขียว ท�าให้ผู ้โดยสารจ�านวนมาก 
เลือกใช้เป็นเส้นทางประจ�าในการเดินทางมาท�างานหรือไปมาหาสู่กัน 

เห็นได้จากสถิติจ�านวนผู ้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ท่ีรายงาน 
โดยกรมเจ้าท่านั้น มีสูงสุดถึง 15.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 ลดลงเป็น  

เรือไฟฟ้าเจ้าพระยา
 พลิกโฉมการขนส่งทางน�้า

13.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2561 เหลือ 13.3 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2562 และเมื่อเจอสถานการณ์โควิด-19  
ก็หดตัวเหลือเพียง 4.8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563  
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็คาดว่าจ�านวนผู้โดยสาร 
ก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นกว ่าเดิม 
ถ้ามีทางเลือกใหม่ ๆ ที่ดีกว่าส�าหรับผู้เดินทาง

เรือไฟฟ้าคือเทรนด์ที่ต้องเกิดขึ้น
จากสถติกิารเดนิทางดงักล่าว มข้ีอน่าสังเกตว่า 

เรือด่วนเจ้าพระยาเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี นักลงทุนจึงเห็นช่องทาง
ท่ีจะช่วยเติมเต็มทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับผู้โดยสาร  
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า สะดวกกว่า 
และปลอดภัยกว่า และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 
ก็เป็นช่องทางที่น่าลงทุน

ในยุคนี้ ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้น�้ามันที่ก่อมลพิษในอากาศ 

ECONOMYบางกอก



คือปรากฏการณ์ที่เกิดมาแล้วทั่วโลก จึงไม่แปลกที่จะเกิดข้ึนในเมืองไทย  
เริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้า จนมาถึงเรือไฟฟ้า ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยบริษัท 
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ก็เป ิดเส ้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม  
ด้วยเรือไฟฟ้ามาแล้ว และก�าลังขยายไปสู่เส้นทางอื่น ๆ อีกหลายเส้นทาง

ขณะทีก่รมเจ้าท่าในฐานะผูด้แูลสายน�า้เจ้าพระยาโดยตรง กม็นีโยบาย
ที่จะปรับปรุงระบบขนส่งทางน�้าให้มีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีสูงข้ึน  
เห็นได้จากการปรับปรุงท่าเรือต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้น ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในการก�ากบัดแูลและให้ความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้ทางยิ่งขึ้น

ส่วนบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) ผูน้�าในด้านการพัฒนา
พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวมวลหรือพลังงานจากขยะ ก็มองหาช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะต่อยอด 
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทางเลือกของตนเอง เรือโดยสารไฟฟ้า 
จึงเป็นค�าตอบที่ลงตัว จึงท�าให้โครงการเรือ “MINE Smart Ferry”  
ที่บริหารโดยบริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ  
ถือก�าเนิดขึ้น

เรือโดยสารไฟฟ้าล�แรกที่พัฒนาโดยคนไทย
เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” จดทะเบียน 

เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าล�าแรกของประเทศไทยเมือ่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ออกแบบและสร้างโดยทมีงานคนไทย จนได้รับรางวัล
เกียรติคุณผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563  
จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองโดยสารฟรี 
ตั้งแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณ 
ท่าเรือ 11 แห่งตั้งแต่ท่าเรือพระราม 5 ไปจนถึง 
ท่าเรอืสาทร ส่วนวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ให้บริการฟรี
เฉพาะท่าเรือที่อยู ่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว 5 แห่ง  
ได้แก่ ท่าช้าง วดัอรณุฯ วดักลัยาณมติร กรมเจ้าท่า 
ท่าเรอื CAT Tower โดยมเีรอืให้บรกิารรวม 23 ล�า  
โดยมแีผนการเดนิเรอืแบ่งเป็น 3 ระยะด้วยกนั คือ 

ระยะท่ี 1  : การทดลองให้บรกิารเพือ่ทดสอบ
ความพร้อมระบบปฏบัิตกิารต่าง ๆ

ระยะท่ี 2  : การทดลองให้บรกิารเพือ่ประเมนิ
ความพร้อมการเป็นเรือโดยสารประจ�าทาง

ระยะท่ี 3  : การเริม่ให้บรกิารเรอืโดยสารไฟฟ้า
ประจ�าทาง 
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เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม  

เรือ MINE Smart Ferry ขณะให้บริการประชาชน 



สามารถซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมรองรับระบบตั๋วร่วมกับระบบขนส่ง 
ทุกประเภทได้ในอนาคต นอกจากนี ้ ยงัมกีารให้ข้อมลูการเดนิทางผ่านจอทวีี 
และการประกาศให้ผู้โดยสารทราบข้อมูลตลอดการเดินทาง พร้อมอุปกรณ์ 
ความปลอดภยัตามมาตรฐานทีก่รมเจ้าท่าก�าหนด

พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีขนาดความจุ 800  
กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถอัดประจุไฟฟ้าจากสถานีชาร์จ EA Anywhere  
ได้ในเวลาเพียง 20 นาที

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Pier โดย 
กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) น�าเทคโนโลย ี
มาปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ มีเครื่องสแกนอุณหภูมิ
อัตโนมัติ ป้ายอัจฉริยะแจ้งเวลาเรือเข้าเทียบท่า เครื่องจ�าหน่ายบัตรโดยสาร
อตัโนมตั ิระบบตรวจสอบเส้นทางเดนิเรอืและตารางเรอื ระบบความปลอดภยั
และตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารในแต่ละวัน รวมถึงไฟส่องสว่าง 
ด้วยระบบโซลาร์เซลล์และอารยสถาปัตย์ เพ่ือรองรับสังคมยุคใหม่และ 
เป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางในแม่น�้าเจ้าพระยาอย่างไร้มลพิษเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม แต่จะพัฒนาท่าเรืออื่น ๆ ตลอดเส้นทางต่อไป

ความคุ้มค่าที่น่าลงทุน
เม่ือเปิดเดินเรือได้ครบท้ัง 23 ล�า ทางบริษัทฯ คาดว่าจะให้บริการ 

ได้อย่างน้อย 6 ทรปิต่อวนัต่อล�าเรอื จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ได้ถงึปีละ 10,879 ตนั และประหยดัการใช้น�า้มนัได้ถงึปีละ 4.029 ล้านลติร  
ส่วนเรื่องจ�านวนการรองรับผู้โดยสารนั้น หากรับผู้โดยสารได้ตลอดเส้นทาง  
250 คนต่อเทีย่วต่อล�า ๆ ละ 6 เทีย่วต่อวนั กจ็ะสามารถรองรบัได้ถงึวนัละ 
34,500 คน หรือปีละ 12.6 ล้านคน 

นี่คือโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเป็นการตอบโจทย์ร่วมกันระหว่าง
ความต้องการทางเลือกของผู ้ใช้เส้นทาง ความปลอดภัยของผู ้โดยสาร 
ท่ีทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบก�าลังพัฒนาอยู่ และเป็นช่องทางธุรกิจใหม ่
ส�าหรับนักลงทุน ซ่ึงหากโครงการนี้เดินหน้าไปได้ด้วยดี จะเป็นการน�าร่อง 
ไปสู่สังคมคุณภาพทั้งของคนกรุงและคนไทยทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน

5

ค่าโดยสารในช่วงแรกจะฟรี จะเริ่มในช่วง 
ต ่อมา 20 บาทตลอดสายเป ็นเวลา 6 เดือน  
ก่อนปรบัอตัราจดัเกบ็ค่าโดยสารตามระยะทางต่อไป  
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด ท�าให้
ก�าหนดการจดัเกบ็ค่าโดยสาร และก�าหนดการเดินเรือ
ยังคงต้องเลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

ความหรหูราทีม่าพร้อมความปลอดภยัและประหยดั
MINE Smart Ferry ตัวเรือออกแบบมาใน 

รูปโฉมเรือสองท้อง (Catamaran) ใช้วัสดุล�าตัวเรือ
เป็นอะลมิูเนยีม ให้การทรงตวัดีเยีย่ม สามารถขบัเคลือ่น
ได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 18 นอต เรือมีขนาดกว้าง  
7 เมตร และยาว 24 เมตร สามารถรองรับผู้โดยสาร
สูงสุดถึง 250 คน

ภายในเรือมีระบบปรับอากาศและประตู 
ป ิดเป ิดอัตโนมัติ  มีระบบตั๋วโดยสารอัตโนมัติ  

บางกอกทันการณ์
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เศรษฐกิจบางกอก6

“ แกะรอย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจท่องเที่ยว
ได้รบัผลกระทบอย่างหนกัจากวกิฤตโรคระบาด
โควิด-19 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
เมืองที่ เป ็น เป ้ าหมายอันดับหนึ่ งของ 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไทย เม่ือเกิด
โควิด-19 ในรอบแรกเม่ือต ้นป ี 2563  
ถึงแม้การท่องเที่ยวจะหยุดชะงัก ที่พัก 
ทุกประเภทถูกป ิดตาย ผู ้ คนในภาค 
การท่องเที่ยวก็ยังมีความหวังว ่าในช่วง 
ปลายปีสถานการณ์น่าจะดีขึ้น 

แต่เมื่อโควิดระลอก 2 เกิดขึ้นในช่วง
ปลายปี 2563 ต ่อเน่ืองจนถึงป ัจจุบัน  
ทุกคนทราบดีว ่านักท ่องเที่ยวต ่างชาต ิ
จะไม่กลับมาภายในเร็ววันอย่างแน่นอน 
อย่างเร็วก็คงจะเป็นปลายปี 2564 ถึงต้นปี 
2565 เมื่อผู้คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ได้รับ
วัคซีนกันอย่างทั่วถึง 

ทีพ่กัขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเกสต์เฮาส์
ท่ีดัดแปลงจากบ้านพักธรรมดาส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้หรือแบ็กแพ็ก
หรือโฮสเทลที่พัฒนามาจากที่พักราคาถูก
แบบแชร์เตยีงนอนในห้องเดยีวกัน กลายเป็น
วถีิท่องเทีย่วทีเ่ป็นภาคส�าคญัของการท่องเทีย่ว
เมอืงไทยในรอบหลายสบิปีทีผ่่านมา เพราะมี
ผู้เกี่ยวข้องในระดับฐานรากนับแสนนับล้าน
คนทั่วประเทศ

การปรับตัวของผู ้ประกอบการ 
ที่พักขนาดเล็กที่มีอยู ่นับพันนับหมื่นแห่ง 
ทั่วกรุงเทพมหานคร จึงเป็นปรากฏการณ ์
ที่น่าสนใจ เพราะเป็นตัวอย่างดี ๆ  ส�าหรับ 

ความเงียบเหงาย่านถนนข้าวสาร

ย่านรามบุตรีไร้นักท่องเที่ยวตลาดกลางคืนถนนตะนาว-ข้าวสารปิดสนิท

เราจึงตระเวนไปพูดคุยกับเจ้าของ
โฮสเทลที่ไม่ยอมแพ้ และหาทางปรับตัว 
เพื่อสู้วิกฤตครั้งนี้ จนสามารถประคองธุรกิจ
ตัวเองได้ แถมบางรายยังเอ้ือเฟื ้อไปสู ่ 
ผู้ด้อยโอกาสได้อีกด้วย 

นกลุ พรวณชิย์ หรอื มอส ผูป้ลกุป้ัน 
ตึกเก่าสไตล์จีนของครอบครวั ซึง่เป็นพ่อค้า
ผ้ารายใหญ่แห่งส�าเพ็ง จากโกดังเก็บผ้า 
จนกลายมาเป็นโฮสเทลหร ูสไตล์จนีทีโ่ดดเด่น
กลางส�าเพ็ง เล่าให้ฟังว่า เขาปรับตวัทกุรปูแบบ

อาม่าโฮสเทล เพชรกลางสำ�เพ็ง
สำู้ทุกรูปแบบเพื่ออาม่า เท่าที่จะท�าได้ เพราะเพิง่เปิดได้แค่ 2 ปีกเ็จอ

วกิฤตหนกัสดุในชวีติ เริม่จากใช้โซเชยีลมีเดีย
ทุกแพลตฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางให้คนรู้จัก 
แต่ที่ได ้ผลมากหน่อยก็คือ เฟซบุ ๊กและ 
อนิสตาแกรม ส่วนนกัท่องเทีย่วกจ็ะเหลอืเพยีง
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ทีน่ยิมมาพกัค้างระยะสัน้
เพือ่ไปเทีย่วส�าเพง็และเยาวราชต่อ และตอนน้ี
ก็เริม่โปรโมตทีพั่กเป็นแบบรายเดอืน  เพือ่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายคนท�างาน โดยเร่ิมต้นทีห้่องละ 
7,500 บาทต่อเดอืน และปรบัห้องพกัแบบเดมิ
ทีร่บันกัท่องเทีย่วแบ็กแพก็จากหลายทีม่าอยู่
รวมกนัให้เป็นห้องแบบครอบครวั ไม่ปะปนกนั 
เพือ่รกัษาระยะห่าง และเริม่ได้รบัเสยีงตอบรบั 
ดีขึ้นเรื่อย ๆ  
(facebook : amahostelbangkok)

ผู ้ประกอบการอ่ืน ๆ  ที่ได ้รับผลกระทบ 
เช่นเดยีวกนัทัว่ประเทศ ว่าควรจะท�าอย่างไร
กับธุรกิจที่พักของตัวเองก่อนที่จะล้มหาย
ตายจากไปอย่างหมดความหวัง

“

ธุรกิจโฮสเทล กทม.   
สู้ยิบตา.. เพื่อวันรุ่งของพรุ่งนี้ !

ECONOMYบางกอก



เศรษฐกิจบางกอก 7

อติพร สังเจริญ หรือ ส้ม เจ้าของ 
โฮสเทลสไตล์บ้านไม้เก่าย่านอารีสัมพันธ์  
ที่ปรับตกแต่งให้ดูร่มรื่นด้วยสนามหญ้าและ
ร่มไม้รอบบ้านเล่าว่า รอบแรกเอาผลผลิต 
พืชผักอินทรีย์มาขายแบบรถพุ่มพวง ก็ได้รับ
ความนยิมพอสมควร แต่เมือ่ผู้คนเริม่ออกมา
พบปะกันได้ก็ต้องเลิกไป พอมาระลอกใหม่ 
ก็ต้องปรับให้ลูกค้ามาใช้พ้ืนท่ีบ้านเพ่ือจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ เวิร์กช็อป 
แสดงดนตร ีสอนโยคะ ถ่ายหนงัโฆษณา และ
ปรับห ้องพักแบบเตียงให ้กลายมาเป ็น  

The Yard Village
ปรับที่พักเป็น  Co Working Space

ภาวลิน มาสะกี หรือ ตูน เจ้าของ 
โฮสเทลย่านนานา สุขุมวิทซอย 3 เธอรู้ดีว่า 
นาทีนี้แม้จะแข่งลดราคาอย่างไรก็คงอยู่ยาก 
เพราะไม่มีลูกค้า แต่เนื่องจากเธอมีจุดแข็ง
ตรงที่โฮสเทลของเธออยู่ในย่านธุรกิจส�าคัญ
ใจกลางกรุงเทพฯ จึงม่ันใจว ่าเม่ือหมด 
โควิด ที่พักของเธอก็ยังเป็นที่หมายปองของ 
นักท่องเที่ยวแน่นอน

และเธอมจีดุเด่นเรือ่งอาหารเพราะมี
ครัวอาหารขนาดใหญ่ มีสวนผักอินทรีย์ 
อยูบ่นดาดฟ้า จงึหนัมาท�าอาหารขายออนไลน์ 
ขนาดช่วงโควิดมาใหม่ ๆ ยังระดมทุนท�า 
ข้าวกล่องแจกคนเร่ร่อนถึง 100 วันมาแล้ว 
เธอจึงเปิดพื้นที่ห้องครัวให้เช่าถึง 10 ห้อง  
ในลักษณะ Cloud Kitchen หรือครัวกลาง
ที่ใครก็มาเช่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอน 
ท�าอาหาร อบรมเชฟ ถ ่ายท�าไลฟ ์สด 
เร่ืองอาหาร มาทดลองท�าอาหารตามเมนู

Hom Hostel & Cloud Kitchen
เด่นเรื่องอาหารก็ต้องไปให้สุด

Co Working Space เพื่อให้คนรุ่นใหม่มาใช้
ท�างาน ท�ากิจกรรมร่วมกันเรียกว่าอะไร 
ได้เงินท�าหมด  

ส่วนที่พักก็เปิดรับท้ังแบบรายวัน 
และรายเดอืนเพือ่รบัลกูค้าระยะยาวโดยเฉพาะ
คนท�างาน เพือ่สร้างพฤตกิรรมใหม่จากหอพกั
หรือคอนโด มาเป็นโฮสเทลใกล้ทีท่�างานแทน

น้องส้มบอกว่า ที่อื่นอาจท�าอาหาร
ขายออนไลน์เป็นหลักแต่ “ที่นี่เราไม่ถนัด  
ก็เลยเลิกเรื่องท�าอาหาร”
(facebook : theyardvillagebkk)

ก่อนไปสอบเป็นเชฟ ส่วนคนที่มาใช้บริการ
ครัวก็เช่าห้องพักของเธอได้ด้วย ซึ่งได้รับ 
ผลตอบรับที่ดี และด้วยความใจบุญ เธอยัง
ท�าอาหารจากครวัไปเลีย้งเดก็ก�าพร้าทีมู่ลนิธิ
บ้านพระพรทุกวันศุกร์มาเป็นประจ�า โดย
อาศยัรายได้จากการขายอาหารออนไลน์นัน่เอง
(Facebook : homcookinghostel)

ECONOMYบางกอก



ศานนท์ หวังสร้างบุญ เจ้าของที่พัก
ย่านป้อมมหากาฬ ที่เคยโด่งดังเป็นที่พัก 
ยอดนยิมของนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิด้วยสไตล์
ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ในวันนี้ เขาปิด
ปรบัปรงุโฮสเทลมาได้พกัหนึง่แล้ว เพือ่เตรยีม

ความพร้อมไว ้ส�าหรับฤดูการท่องเที่ยว 
ที่ก�าลังจะมาถึง 

แต่ในช่วงที่ปิดตัวเขาก็สร้าง Locall 
Thailand ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มส่งอาหาร
เดลิเวอร่ี ช่วยร้านค้าในชุมชนย่านประตูผี 

Once Again Hostel  ปิดตัวเพื่อเริ่มใหม่

และคนขับจักรยานยนต์รับจ้างให้มีงานท�า 
ในช่วงโควดิ จนขยายไปได้หลายจงัหวดั และ
มีย่านให้เลือกสั่งทั้งหมด 12 ย่าน ได้แก่ 
ประตผู ีเยาวราช นางลิน้จี ่ตลาดพล ูวงับรูพา 
บางซื่อ สุทธิสาร คลองเตย ของกรุงเทพฯ 
ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี วัดด่านส�าโรง 
จังหวัดสมุทรปราการ ล่ามช้าง จังหวัด
เชียงใหม่ และตลาดในจังหวัดสระบรุ ี และ 
จะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกในอนาคต  
เพื่ อสร ้ างความเข ้มแข็ ง ให ้ เกิดขึ้นกับ 
หลาย ๆ ชุมชนในประเทศไทยให้สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้
(Facebook : onceagainhostel)
(Facebook : LocallThailand)

เธียรชัย วลัยฤาชา วิศวกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สร้างแพลตฟอร์มใหม่ 
เพือ่ตอบโจทย์ผูค้นในภาคการท่องเทีย่วทีก่�าลงัดิน้รนเพือ่ความอยูร่อดในขณะน้ี 
ด้วยความหวังที่จะสร้าง แพลตฟอร์มคล้าย Airbnb ของเมืองไทย จึงเป็นที่มา
ของ Mutual+ ที่จะเป็นพื้นที่ Co-Living รวมโฮสเทลและที่พักเกสต์เฮาส์  
โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีมากกว่า 4 หมื่นเตียง ทั่วเมืองไทย เหมาะส�าหรับ 
กลุม่คนรุน่ใหม่ทีช่อบอะไรคล้าย ๆ กัน และอยากใช้ชีวิตสร้างสรรค์ร่วมกัน 

โดยผู้ที่สนใจสามารถพักอาศัยระยะยาว มีพ้ืนที่ส่วนตัวชัดเจน แต่อาจ
แชร์พื้นที่บางอย่าง เช่น ห้องน�้า จะต่างจากโฮสเทลที่แชร์พื้นที่ตั้งแต่เตียงนอน  
ซึ่งหลังโควิดอาจจะท�าไม่ได้หรือท�าได้ยาก นักท่องเที่ยวสามารถพักได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ซึ่งอาจต่อสัญญาแบบเดือนต่อเดือน ไม่มีต้องผูกมัดเป็นปี นีคื่อ 
Model แห่งอนาคต ซึง่เมือ่เปิดประเทศแล้ว เช่ือว่าแพลตฟอร์มนีจ้ะเป็นทีน่ยิมของ
นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
(Facebook : mutualplus.coliving)

Mutual+ แพลตฟอร์มใหม่ที่ตอบโจทย์

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ คือความหวังของทุกคน
เมื่อพิจารณาจากการปรับตัวของแต่ละคนแล้ว จะเห็นได้ว่า 

แม้ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเพียงใด แต่ผู้คน 
ในธุรกิจนี้ก็มิได้ท้อถอยไปเสียทั้งหมด ยังมีอีกเป็นจ�านวนมาก 
ที่พยายามปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  

ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพราะทุกคนรู้ว่า สถานการณ์อันเลวร้ายต้องม ี
วันสิ้นสุดลง และเม่ือถึงวันนั้น ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่า ยังมีอนาคต 
ที่สดใสรอผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่อย่างแน่นอน

+

+
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ธุรกิจ Food Delivery เริ่มต้นในประเทศไทยปี พ.ศ. 2555  
เมื่อ Food Panda จากเยอรมนีเริ่มบริการธุรกิจนี้ในไทยเป็นรายแรก

ความสะดวกและความพึงพอใจ
ปัจจัยที่ส่งผลให้ ธุรกิจ Food Delivery ผ่าน Application ใน Platform  

ต่าง ๆ  ขยายตวันัน้ ด้านหนึง่มาจากความสะดวกรวดเรว็ของการสือ่สารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีส่ร้างสงัคมออนไลน์ให้เกดิขึน้ เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็และ
โทรศัพท์มือถือท�าให้มองเห็นและรับรู้ถึงสินค้าและบริการได้เสมือนไปสถานที่จริง 
อีกด้านหนึ่งคือความไม่สะดวกและเสียเวลาในการเดินทางไปยังร้านอาหาร

ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบธุรกิจ Food Delivery ตามมาอีกหลายราย เช่น  
LINE MAN เริ่มปี พ.ศ. 2559 และได้ควบรวมกิจการกับ Wongnai เป็น LINE 
MAN Wongnai ในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาคือ GrabFood เริ่มปี พ.ศ. 2560  
Gojek เริ่มปี พ.ศ. 2562  ส่วนธุรกิจ Food Delivery ที่เป็น SME หรือสตาร์ทอัพ
ในประเทศก็มีหลายราย เช่น Skootar, Hungry Hub, HappyFresh,  
กังนัมแซ่บ เดลิเวอรี่, OrderMaNow และ FoodMan Delivery  เป็นต้น

เพิ่มรายได้
หุ้นส่วนธุรกิจ

Food 
Delivery 

แก้ปัญหา
ผู้บริโภค

Cr : LINE MAN Wongnai

Cr : LINE MAN Wongnai
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โควิด-19 ช่วยเร่งการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว ่า ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยัง 

แหล่งที่พัก (Food Delivery) ในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าอยู่ท่ี 
33,000–35,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 14  
จากปี 2561

ต่อมาเมื่อมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หลายธุรกิจ
ซบเซา รัฐบาลใช้หลายวิธีการเพื่อควบคุมการติดต่อ เช่น  
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ร้านอาหารและธุรกิจบริการ
หลายประเภทไม ่สามารถเป ิดบริการได ้ เ ต็มจ�านวนท่ีนั่ ง  
บริษัทห้างร ้านและข้าราชการปรับเปล่ียนให้มีการท�างาน 
จากที่บ้าน เป็นต้น

สภาพแวดล้อมเช่นนี้ท�าให้ผู้บริโภคใช้บริการสั่งอาหาร 
มากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าปี พ.ศ. 2563 จ�านวนครั้ง 
ของการจัดส ่งอาหารจะขยายตัวสูงแบบก ้าวกระโดดถึง 
ร้อยละ 78-84 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  

Food Delivery ยังมีหนทางอีกไกล
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บริษัท LINE MAN Wongnai ระบุว่าภาพรวมตลาดอาหาร
ประเทศไทยมีมูลค่าราว 700,000 ล้านบาท อัตราการเติบโต 
เฉลี่ยที่ร้อยละ 2-4 ต่อปี ส่วนตลาด Food Delivery มีมูลค่า 
33,000-35,000 ล ้านบาท คิดเป ็นร ้อยละ 4.7-5 ของ 
ตลาดอาหารรวมและมีอัตราเติบโตสูงกว่าร้อยละ 14

เมื่อเกิดพฤติกรรมใหม ่
ของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด-19 ความคุ้นชิน
ใหม่ ความสะดวกท่ีเกดิจากการสัง่
อาหารที่ชอบมารับประทานที่บ้าน

หรอืทีท่�างานนัน้เป็นผลดต่ีอธรุกจินี ้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตลาด Food  

Delivery จึงมีโอกาสขยายตัวอีกมาก

การแข่งขันด้านบริการจึงเกิดขึ้น
เมื่อตลาดขยายตัว ผู ้เล่นแต่ละราย 

ต่างใช้จุดเด่นของตนเองเพือ่แย่งส่วนแบ่งการตลาด 
เริ่มตั้งแต่การดูแล Application ให้ใช้งานสะดวก 

และมีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายเพิ่มขึ้น การเพิ่มพื้นที่
บรกิารเครอืข่ายร้านอาหารและผูขั้บข่ีขนส่งอาหาร การช�าระเงนิ

ให้สะดวกมากที่สุด และมีแคมเปญลดค่าบริการอย่างสม�่าเสมอ 
ตัวอย่าง เช่น 

Foodpanda  เป็นผูใ้ห้บรกิารร้านอาหารทัว่ประเทศกว่า 
100,000 ร้าน มีผู้ขับข่ีกว่า 90,000 ราย ล่าสุดเพิ่มบริการ  
Pandamart จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์

LINE MAN Wongnai มีจุดเด ่นที่แพลตฟอร ์ม  
End-to-end มีบริการครบวงจร ครอบคลุมการส่งอาหาร  
20 จังหวัด ร้านอาหาร 200,000 ร้าน จุดเด่นมีแอปพลิเคชัน 
Wongnai ที่มีรีวิวร้านอาหารท่ัวประเทศและสั่งอาหารผ่าน 
แอปพลิเคชัน Wongnai ได้

GrabFood เน้น Super Application ที่มีบริการ 
หลากหลาย การส่งอาหารครอบคลุม 35 จังหวัด มีร้านอาหาร 
80,000 ร้าน มีผู้ขนส่ง 100,000 คน

Gojek ชูภาพ Super Application ท่ีมีแทบทุกบริการ  
มีผู้ขับข่ี 50,000 ราย ร้านอาหาร 30,000 ร้าน เตรียมขยายสู่ 
ต่างจังหวัดให้ครอบคลุมมากกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล

ECONOMYบางกอก

Cr : LINE MAN Wongnai

Cr : LINE MAN Wongnai

ธุรกิจบางกอก

Cr : foodpanda
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แคมเปญส่งเสริมการขายต้องมีต่อเนื่องปรับเปลี่ยน 
รูปแบบไปเรือ่ย ๆ  แต่ต้องเห็นผลการประหยัดค่าใช้จ่าย

การปรับตัวของร้านอาหารเป็นแบบ Kiosk ท�าเลร้านค้า
ไม่เน้นติดถนนใหญ่ แต่ต ้องมีพื้นที่ให้จอดรถมอเตอร์ไซค์ 
หรือรถอื่น ๆ  ส�าหรับบริการ Food Delivery ส่วนร้านอาหาร 
ท่ีมีหลายสาขามุ่งพัฒนาสู่ Cloud Kitchen การท�าร้านอาหาร 
เป็นการผลิตกึ่งอุตสาหกรรม และสามารถให้บริการข้ามพื้นที่ 
ได้ดีขึ้น

หัวใจแห่งความส�าเร็จอันดับแรกของอาหารคือรสชาติ
อร่อยถูกปากผูบ้ริโภค หวัใจแห่งความส�าเรจ็ของ Food Delivery 
คือความสะดวกในทุกเร่ือง สองดวงใจคู ่นี้ต ้องไปด้วยกัน  
หากขาดคู่แล้วผู้บริโภคย่อมเปลี่ยนใจไปเป็นอื่นผ่านปลายนิ้ว

ความส�าเร็จของธุรกิจนี้  จึ งอ ่อนไหวตามอารมณ์ 
ความพงึพอใจ ความประทบัใจในรสชาตอิาหารและความรวดเร็ว
ในการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่พัก

ธุรกิจบางกอก 11
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Cr : LINE MAN Wongnai

Cr : Skootar

Cr : FOODMANCr : FOODMAN

Cr : eatable

ส่วนธุรกิจ Food Delivery รายเล็ก ๆ  ท่ีเป็นธุรกิจ 
ในประเทศก็มีจุดเด่นของตนเองที่น่าสนใจ เช่น  

Skootar มีพาร์ตเนอร์คนขับ 8,000 คน ส่งอาหาร 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นสั่งสินค้าล่วงหน้าที่เลือกเวลา 
รับอาหารได้ มีบริการเสริมเป็นกล่องบรรจุสินค้าให้บริการฟรี

FoodMan Delivery เน้นอาหารท้องถิ่นพื้นเมือง 
เร่ิมต้นจากจังหวัดภาคเหนือก่อนคือ น่าน เชียงราย ล�าปาง 
อุตรดิตถ์  ตาก และขยายไปที่ระยอง และสระบุรี

Robinhood (เครือธนาคารไทยพาณิชย์) ชูจุดเด่น 
ที่ไม่มีค่าธรรมเนียม GP ที่เก็บจากร้านอาหาร และเคลียร์เงิน 
เข้าบัญชีภายใน 1 ชั่วโมง

Eatable (เครือธนาคารกสิกรไทย) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
เช ่นกัน รองรับการจัดการระบบหลังบ ้านแบบเรียลไทม์ 
ผ่านออนไลน์ พัฒนาต่อยอดให้นักท่องเที่ยวจีนสั่งอาหาร 
ในไทยได้

ด้านจุดด้อยหรือข้ออ่อนต่าง ๆ  ที่ธุรกิจ Food Delivery 
ต้องแก้ไขน้ัน ที่กล่าวถึงกันมากคือ การคิดค่าคอมมิชชั่น 
หรือค่า GP (Gross Profit) สูงในระดับร ้อยละ 30-35  
ของราคาอาหาร นอกจากนี้มีเรื่องราคาอาหารท่ีสูงกว่าราคา 
หน้าร้านหรือไปนั่งกินที่ร้าน บางกรณีสูงกว่าคู ่แข่ง บางราย 
ที่ระบุว่าส่งฟรีแต่ราคาอาหารสูงขึ้น นอกจากนี้บางรายต้องใช้
เงินสดเท่านั้น

แต่หวัใจส�าคญัคอื การจดัเมนอูาหารของร้านค้าที่
รักษารสชาติความอร่อยเอาไว ้ให ้ได ้ แม้ผ ่าน 
ช่วงเวลาจากปรงุเสรจ็ใหม่ ๆ  ไปแล้ว 30-40 นาที
จากการจัดส่ง ท้ังน้ีเห็นได้ว่า เมนูอาหาร 
ส�าหรับ Food Delivery จะมีน้อยกว่า 
การไปรับประทานที่ร้านด้วยตนเอง

เส้นทางอนาคตธุรกิจ 
Food Delivery

ภาพที่ เด ่นชัด คือ 
การ เ พ่ิมประสิท ธิภาพ 
การบริ ก ารของธุ รกิ จ  
Food Delivery เช ่น 
การพฒันา Application 
สร ้ างฐานลูกค ้าและ
พัฒนาไปสู ่ การเป ็น  
Super Application  
ที่ ลู กค ้ าสามารถใช ้
บริการได้หลากหลาย
มากกว่าการสัง่ซ้ืออาหาร 
รวมทั้งการใช้ข้อมูลของ 
ผู้ใช้บริการมาสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่ ๆ

ECONOMYบางกอก
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BLOCKCHAIN 
พลิกโลกสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ไร้ศูนย์กลาง

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ชีวิตและเศรษฐกิจ
ของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การท�างาน 

เสมือนจริงโดยการออนไลน์อยู่ที่บ้าน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การ เดิ นทางและการจั บจ่ ายใ ช้สอยผ่ านแอป รวมทั้ ง 
การเว้นระยะห่างโดยห้ามการพบปะสังสรรค์ ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโลก ต่อกิจกรรมเสมือนจริงทุกรูปแบบ  

ตอนนี้อะไรที่ ท�าออนไลน์ดูจะ เป็นกิจกรรมที่ ท�ากันจนเป็น 

วิถีปกติไปแล้ว
และน่ีคือชีวิตวิถีใหม่อย่างแท้จริง

เอกสารปกขาวฉบบัใหม่ทีร่วบรวมโดยคณะผูน้�าทางความคดิ
และร่วมเรียบเรียงโดย ดร. เจน โธมัสสันและแจนนาห์ แพชย์  
เรื่อง “โควิดและระเบียบโลกใหม่ - ข้อมูลเชิงลึกที่น�าไปใช้ได้จริง 
จากผู ้น�าทางความคิดด้านเทคโนโลยีระดับโลก” ที่ เผยแพร ่
โดย FINTECH.TV เป็นเอกสารคาดการณ์ล่วงหน้าทีก่ระตุน้ความคิด 
มีความหลากหลาย และน่าสนใจยิ่ง

เอกสารนี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคจาก 
ผลกระทบของ COVID-19 ต่อสังคม ตั้งแต่เรื่องธุรกิจการดูแล
สุขภาพ  ธุรกจิ SMEs ระบบการเงนิ และการก�ากบัดแูลกจิการ หรอื
ธรรมาภิบาลของกิจการ 
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“โควิด -19 ได้เปิดให้เห็นขยะใต้พรมที่เป็นความเปราะบาง
ของแต่ละประเทศ และระเบียบโลกที่มีอยู่เดิม มันไม่ได้ท�าให้เกิด
อะไรใหม่ มันเพียงแต่เปิดเผยความอ่อนแอของความเก่าแก่ และ 
ความอ่อนแอของทกุประเทศ ทีต่ดิยดึอยูกั่บความเป็นชาตมิหาอ�านาจ 
และเป็นชาติอุตสาหกรรมที่ก�าลังเดินถอยหลังไปสู่อนาคต และ 
มองเห็นแต่เพียงซากปรักหักพังในอดีตของพวกเขาความจริงก็คือ 
เรามผีูเ้สยีชีวิตอย่างน่าสยดสยองในสหราชอาณาจกัรและเศรษฐกจิ
ที่พังทลาย” ลอร์ดโฮล์มส์แห่งริชมอนด์ สมาชิกวุฒสิภาของรฐัสภา
สหราชอาณาจกัรกล่าว

PANDEMIC

GLOBAL
ECONOMIC SYSTEM

PLANET

DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

#PEOPLE

ระเบียบโลกใหม่

ที่มา: FINTECH.TV
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จากมมุมองบางประการโควดิ-19 ได้ท�าให้ระบบการปกครอง
และห่วงโซ่อปุทานของโลกเสือ่มโทรมลง ตอนนีถึ้งเวลาแล้วทีจ่ะต้อง
คิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้พลเมือง 
ของเราดีขึ้นและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ได้แก่ Blockchain และ 
แอปพลิเคชันใหม่ ๆ  ที่ตอบสนองและเป็นมิตรต่อผู ้ใช้มากขึ้น  
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักร สินทรัพย์
ดิจิทัล เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ นับเป็น 
การเรียกร้องให้สร้างความร่วมมือระดับโลกครั้งใหม่ซึ่งขับเคลื่อน
โดยประชาชนทัว่ไปเพือ่ให้  “พวกเราทกุคน” กลบัมาเป็นศนูย์กลาง
ของสังคมและเศรษฐกิจในโลกเสรี

ที่มา: Covid And The New World Order - Building A New Human  
Centered Economy, Lawrence Wintermeyer, Forbes Online 

Blockchain คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น
นี่คือตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 
Music Streaming: ย่ิงฟังมาก รายได้ย่ิงเพ่ิม การเกดิขึน้

ของ Blockchain ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการให้ศิลปิน 
เข้าถึงคนฟังได้โดยไม่ผ่านคนกลางอย่างค่ายเพลง โดยเริ่มมี 
ความเคลื่อนไหวจากคนในอุตสาหกรรม อย่างเช่น MYCELIA 
แพลตฟอร์ม Music Streaming ที่ก ่อตั้งโดย อิโมเจน ฮีป  
(Imogen Heap) นักร ้องดีกรีแกรมมี่  หรือการเกิดข้ึนของ  
Musicoin แพลตฟอร์มที่มาพร้อมชุดค�าสั่งที่ท�าให้ผู้ฟังได้เข้าถึง 
“สัญญาอัจฉริยะ (smart contracts)” ภายในสัญญาจะม ี
ส่วนส�าคัญที่เรียกว่า Pay-Per-Play (PPP) ระบุอย่างชัดเจนว่า 
ถ้าผู้ฟังกดเล่น (play) 1 ครั้ง การแลกเปลี่ยนมูลค่าก็จะเกิดขึ้นและ
ถูกบันทึกไว้ในระบบทันที

อาหาร: ดูแลจากแหล่งผลิตถึงชั้นวาง IBM ร่วมมือ 
กับผู้จัดจ�าหน่ายอาหารอย่างวอลมาร์ต, โดล, เนสท์เล่, ยูนิลีเวอร ์
และครเูกอร์ ในการใช้เทคโนโลย ีBlockchain ตดิตามกระบวนการ
ผลิตสินค้าจากฟาร์มจนถึงช้ันวาง Blockchain เข้ามามีบทบาท 
เป็นตัวเชื่อมด้วย สัญญาอัจฉริยะ โดยพื้นฐานคือระบบการติดตาม 
คอยท�าหน้าทีบ่ันทกึ จัดการ และส่งเสรมิให้เกิดความปลอดภยัและ
ตรวจสอบได้

แฟชั่น: บอกลาสินค้าปลอมแปลง เมื่อแบรนด์ดังต่าง ๆ 
สามารถประทับตราเพื่อแสดงความเป็นของแท้ได้ด้วยระบบของ 
Blockchain ทีเ่ป็นฐานข้อมูลเปิดและแชร์ร่วมกัน ข้อมลูต่าง ๆ  จะถกู 
ส่งผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่โดยไม่ผ่านคนกลาง ท�าให้ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ Blockchain จึงเป็นเครื่องมือในการยืนยัน 
ความเป็นของแท้ของผลิตภัณฑ์ทั้งส�าหรับใช้งานจริงและส�าหรับ 
กลุ่มลูกค้าทีซื่อ้สินค้าแบรนด์เนมไปเพ่ือลงทุนส�าหรับขายต่อในอนาคต 

ธุรกรรมการเงิน: โอนเงินเข้าบัญชีไหน ก็สบายทุกท่ี  
นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัล Blockchain ยังสามารถใช้งาน 
ได้กบัสกลุเงนิปกตไิด้เช่นกนั ปัจจบุนั IBM ก�าลงัพฒันาแพลตฟอร์ม
บนระบบ Blockchain ที่จะใช้กับธนาคารใหญ่ในยุโรปถึง 7 แห่ง 
ได้แก่ Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société 
Générale และ UniCredit ทางฝั ่งประเทศไทยก็มีบริการ 
รับโอนเงินข้ามประเทศด้วย Blockchain คร้ังแรก เกิดข้ึนจาก 
ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ Ripple และ SBI Remit 
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

เลือกตั้ง: นับโหวตตามจริง ไม่มีตุกติก ในอนาคต จ�านวน
การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแต ่ละครั้งจะถูกนับผ ่าน  
Blockchain นัน่หมายความว่าพรรคการเมอืงและผูล้งคะแนนเสยีง
จะติดตามผลการเลือกตั้งได้อย่าง Realtime การใช้เทคโนโลยี 
Blockchain เข้ามา จะช่วยให้ผู ้มีสิทธิลงคะแนนแน่ใจได้ว่า 
คะแนนทีล่งไปนัน้เป็น “นรินาม” อย่างแน่นอน ท�าให้ Blockchain 
เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติการเลือกตั้งในระดับชาติ และยืนยันถึง 
การได้มาของรัฐบาลที่โปร่งใสอย่างแท้จริง

อีกไม่นาน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เพราะนี่คืออนาคตส�าหรับ
ทุกคน

ทีม่า: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/valid-secure-and-future-of-blockchain.html
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Blockchain คือเทคโนโลยีระบบการจัดการฐานข้อมูล 
(Data structure) เพือ่ยนืยนัตวัตนในการท�าธรุกรรม การแลกเปลีย่น 
หรอืการโอนเงนิ โดยมาพร้อมความปลอดภยัระดับสงู เพราะไม่ต้อง
พึ่งพาคนกลางมาคอยท�าหน้าที่ประสานงาน แต่เป็นการสื่อสาร 
ผ่านคอมพิวเตอร์ (machine-to-machine) ด้วยกัน เพื่อยืนยัน 
การท�าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ  การท�างานของ Blockchain  
เป็นลกัษณะการแชร์ข้อมลูร่วมกนั (ลองนึกถงึเอกสาร google drive 
ทีท่กุคนเข้าถึงได้ แต่จากบญัชขีองบคุคล เป็นบญัชขีองคอมพวิเตอร์
แทน) ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขเอกสารหนึ่งคร้ัง ทุกเคร่ืองที่มีส�าเนา
จะบันทึกการแก้ไขทั้งหมด ซึ่งถูกลงเวลาไว้เป็นตราประทับ และ 
ถ้าหากเกดิธรุกรรมหรอืการแลกเปล่ียนใด ๆ  จะต้องได้รับการยนืยนั
จากเครือข่ายส่วนมาก หรือตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้เสียก่อน  
เมื่อยืนยันแล้ว ธุรกรรมหรือการแลกเปลี่ยนนั้นจึงเกิดขึ้นจริง  
กลไกเช่นนี้ท�าให้ Blockchain เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 
โดยละเอียดและมีความปลอดภัยสูง

 



“ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ” 
พลังส�าคัญในการพัฒนา กทม.
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กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครขนาดใหญ่ที่เป็น
ศนูย์กลางในด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ซ่ึงมปีระชาชน
อาศัยอยู ่เป็นจ�านวนมาก ประกอบกับในยุคปัจจุบันที่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร 
จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาเมืองให้ทันต่อสถานการณ์ 
ของโลกตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ที่เพิ่มขึ้น ส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานครหลีกหนี
ไม่พ้นปัจจัยด้านการเงินงบประมาณ ท้ังนี้ แหล่งที่มาทางหนึ่ง 
ของเงินงบประมาณหรือรายได้ที่กล่าวได้ว่าเป็นรายได้หลัก 
ของกรุงเทพมหานครก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็น 
ภาษีประเภทหน่ึงที่ทางภาครัฐจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขาย
สินค้าและบริการภายในประเทศ รวมไปถึงการน�าเข้าสินค้า 
จากต่างประเทศ โดยผ่านทางผู้ประกอบการที่เก็บกับประชาชน

ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคสนิค้าหรือบรกิารต่าง ๆ  ดงักล่าว จากนัน้ผูป้ระกอบการ
ก็น�าส ่งภาษีมูลค ่าเพิ่มที่ เก็บได ้ให ้แก ่กรมสรรพากร ท้ังนี้
ประเทศไทยได้ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เนื่องจาก
เป็นการขจัดปัญหาเรื่องภาษีซ�้าซ้อน ตลอดจนมีความเป็นกลาง
ทางเศรษฐกจิ เอือ้อ�านวยต่อการลงทุนและการส่งออก และมกีลไก
ป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี

ปัจจุบันกฎหมายได้ก�าหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 แต่ก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา
เพื่อลดอัตราการจัดเก็บลงมาที่อัตราร้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ในจ�านวนอัตราดังกล่าวแยกที่มาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 
มาจากอัตราท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  
ร้อยละ 6.3 และอีกส่วนหนึ่งที่มาจากอ�านาจท้องถิ่นอีกร้อยละ 
0.7 หรือคิดเป็น 1 ใน 9 ของอัตราที่รัฐจัดเก็บโดยกรมสรรพากร

ทุนในการพัฒนา
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้หลักท่ีมีส่วนส�าคัญให้ภาครัฐ 

ใช้เป็นทุนส�าหรับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ   
จากข้อมลูสถิตผิลการจดัเก็บรายได้ของรฐับาลปีงบประมาณ 2563 
ซึง่อ้างองิข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลัง
และกรมสรรพากร พบว่า ยอดรายได้รวมของการจัดเก็บรายได้
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจาก
ภาษีท่ีผ่านการจัดเก็บจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ
กรมศลุกากรรวมกัน โดยคดิเป็นสดัส่วนท่ีมากถึงประมาณร้อยละ 86 
และเมือ่มองลกึลงไปในรายละเอยีดซึง่จ�าแนกรายได้ ตามประเภท
ของภาษีแล้วเห็นว่า รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผ่านการจัดเก็บ
โดยกรมสรรพากร มียอดสัดส่วนอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 26



15คลังบางกอก

ECONOMYบางกอก

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 
กรุงเทพมหานครมรีายได้รวมทัง้สิน้ 67,555.62 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง จ�านวน 7,830.04 ล้านบาท 
และรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้อีก 59,725.58 ล้านบาท 
ทั้งนี้รายได้ที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้น้ันส่วนหน่ึง ก็คือ ภาษี
มูลค่าเพ่ิม ซ่ึงกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรในลักษณะหน้าที่
เหมือนเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล โดยอาศัยตามกฎหมาย  
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534  
โดยกรมสรรพากรจัดสรรให้ตามสัดส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ท่ีจัดเก็บได้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

เม็ดเงินจ�านวนนี้ จึงกลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่กรุงเทพ 
มหานครใช้ในการพฒันาเมอืงให้เตบิใหญ่สมกบัการเป็นมหานคร
ส�าคัญของโลก

การพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากรุงเทพมหานครต้องมีการลงทุนโครงการ

ส�าคัญต่าง ๆ แม้ว่ามีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  แต่ กทม. 
ยังคงสัดส่วนงบประมาณด้านลงทุนโครงการใหม่ไว้เท่าเดิมคือ 
ร้อยละ 15 และเน้นโครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง 

กทม.ยงัใช้นโยบายการร่วมทนุระหว่างภาครฐัและเอกชน 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private  
Partnership หรอื PPP) เพือ่ให้การพฒันาตามยทุธศาสตร์อนาคต
เกิดขึ้นจริง และเพื่อบริหารจัดการให้โครงการลงทุนที่ส�าคัญ
ด�าเนินการได้รวดเร็วต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ 
ที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปที่ให้หน่วยงาน 
เร่งเสนอโครงการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในปี พ.ศ. 2564-2565

โครงการที่เสนอมาแล้วคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 
114,500 ล้านบาท เช่น ส�านักการจราจรและขนส่ง (สจส.)  
เสนอโครงการ PPP รถไฟฟ้ารางเบาสายบางนา-สุวรรณภูมิ  

วงเงิน 27,000 ล้านบาท และสายสีเทา วัชรพล-พระราม 9-
ทองหล่อ-ท่าพระ วงเงิน 45,000 ล้านบาท แต่จะเริ่มที่เฟสแรก
จากวัชรพล-พระราม 9-ทองหล่อ ระยะทาง 16.25 กม. จ�านวน 
15 สถานี ส�านักการระบายน�้าเสนอโครงการบ�าบัดน�้าเสีย 
ท่ีคลองเตย วงเงิน 18,000 ล้านบาท บึงหนองบอน 10,000 ล้านบาท 
เคหะชมุชนร่มเกล้า 1,500 ล้านบาท และธนบุร ี13,000 ล้านบาท

กระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
กรงุเทพมหานครยงัมแีนวทางสนบัสนนุกระตุน้ให้เศรษฐกิจ

ธรุกจิขยายตวั อาท ิการศึกษาและวางแผนพฒันาพืน้ทีท่ี่มศัีกยภาพ
รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน – TOD (Transit-Oriented  
Development) เพื่อส่งเสริมให้ กทม. เป็นเมืองกระชับ มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิแบบผสมผสานเตม็ศักยภาพของพืน้ท่ีให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระบบราง และผังเมืองรวม กทม.

การศึกษาดังกล่าวเลือก 5 สถานีต้นแบบในการพัฒนา 
ได้แก่ ประตูน�้า (สายสีส้ม) วงเวียนใหญ่ (BTS) บางขุนพรหม
เตาปนู (สายสม่ีวง) ล�าสาล ี(สายสส้ีม-สายสเีหลอืง) ขณะเดยีวกนั
ได้แก้ไขกฎหมายผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพแปลงที่ดินให้สามารถ
พัฒนาเกิดประโยชน์คุ ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพใหม่ ๆ 

ความเจริญด้านต่าง ๆ  ดังกล่าวย่อมท�าให้ธุรกิจการค้า
หลากหลายประเภท ทั้งการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
อตุสาหกรรมและการให้บรกิารต่าง ๆ  ในพ้ืนทีข่องกรงุเทพมหานคร
เจริญเติบใหญ่ขยายตัว ผลลัพธ์ต่อเนื่องคือรายได้หลักของกทม. 
ทีม่าจากส่วนแบ่งของระบบภาษมีลูค่าเพิม่ได้รบัมากขึน้ ย้อนกลบั
มาเป็นวงจรแห่งพลังเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานคร 
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง
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ประเทศไทยได้ก ้าวเข ้าสู ่สังคม 
ผู้สูงอายุ (Aging Society) คือ เป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรอายุ  
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร ้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ
ตัง้แต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งประเทศ มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  
(ค.ศ.2005) โดยที่ปัจจุบันมีประชากร 

กทม. ลดภาระเศรษฐกิจครอบครัว 
ผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 10.4 ของจ�านวน
ประชากรทัง้ประเทศและคาดกนัว่าจะก้าว
เข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) ในช่วงของปี พ.ศ. 2567 - 2568 
(ค.ศ.2024 - 2025) ซึ่งเม่ือถึงวันนั้น
ประเทศไทยจะมีประชากรกลุ่มอายุ 60 ปี
ขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศหรือ มีประชากร 

กลุ ่มอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ  
14 ของประชากรทั้งประเทศ นั่นเอง...

จากข้อมูลประชากรซึ่งรวบรวม 
จากส�านักงานสถิติแห ่งชาติในเดือน
ธันวาคม ป ี  พ.ศ.  2562 จะพบว ่า
กรุงเทพมหานครมีประชากรรวมทั้งสิ้น
จ�านวน 5,666,264 คน โดยเป็นกลุ่มของ 
ผู้สูงอายุจ�านวน 1,063,871 คน ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 18.78 แยกเป็นเพศหญิง 
จ�านวน 621,968 คน คดิเป็นร้อยละ 58.46 
และเพศชายจ�านวน 441,903 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.54 จากยอดจ�านวน 
ขอ งประช าก รผู ้ สู ง อ า ยุ ทั้ ง หมด ใน
กรุงเทพมหานคร

แรงงานลดลง หรอืแม้แต่ธรุกิจบางประเภท
ที่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักร หรือ
เทคโนโลยีโดยอัตโนมัติมาทดแทนได้ และ
ในหลายธุรกิจท่ีมกีารน�าเข้าแรงงานต่างด้าว
มากขึน้ ส่วนธรุกจิบรกิารทีจ้่างงานผู้สูงอายุ
ของไทยก็ยงัคงมไีม่มากนกั โดยผูท้ีอ่ยูใ่นวยั
ท�างานจะต ้องรับภาระดูแลผู ้สู งอาย ุ
ในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ ขณะเดยีวกันด้านรายจ่าย
เพื่อสุขภาพอนามัยของผู ้สูงอายุทั้งใน 
ส่วนของบุคคล เอกชน และภาครฐัมแีนวโน้ม
เพิม่ข้ึน อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากประสบภาวะ
ของโรคเรือ้รงัทีม่ากขึน้ อาท ิ โรคความดนั
โลหิตสูง และเบาหวาน ดังนั้น จึงท�าให้ 
ภาคครัวเรือนมียอดการใช้จ่ายเพ่ิมสูงข้ึน 
ในทางตรงข้ามจะส่งผลให้มเีงนิออมน้อยลง

“สังคมผู้ สูงอายุ” ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างไร? 

โดยท่ี “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging 
Sociaty) ส่งผลต่อการปรบัตวัเชงิโครงสร้าง
ของไทย ตลอดจนก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลง
ในหลาย ๆ  ด้าน เช่น ปัจจยัการผลติทางด้าน
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@ Caregiver ดูแลผู้สูงวัยฟรีทุกเขต..
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และเงนิลงทนุลดลงในอนาคต ส่วนภาครฐันัน้
จ�าเป็นจะต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายทางด้าน
สวัสดิการแก่ประชาชนผู้สูงอายุมากขึ้น 
เพื่อให้บริการสังคมทางด้านสุขภาพและ 
งบประมาณภาครัฐที่ลดลงก็อาจส่งผล
ท�าให้ระดับการลงทุนและการออมของ
ประเทศลดลงด้วย

กรุงเทพฯ สร้างพลังดูแลผู้สูงอายุ
ในส่วนภารกจิของกรุงเทพมหานคร

ในด้านการดูแลผู้สูงอายุนั้น กรุงเทพฯ  
ได้เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ ่ายทางด้าน
สวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพื่อดูแล
แ ล ะ ป ฐ ม พ ย า บ า ล ผู ้ สู ง อ า ยุ  โ ด ย
กรุ ง เทพมหานครได ้ จัดท� า โครงการ 
การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ
งานพยาบาลผู ้ป ่วยและผู ้สูงอายุที่ต ้อง 
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ได ้ รับการดูแลต ่อเนื่องที่บ ้านในช ่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563  ซึ่งมี
หน่วยงานในสังกัด คือ ส�านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบผลิตแกนน�า 
ผู้ดูแล (Caregiver) จ�านวน 5,032 คน  
ซึ่งหน้าที่ของผู้ดูแล (Caregiver) ดังกล่าว
ได้ท�างานร่วมกบัทางศนูย์บรกิารสาธารณสขุ
ของกรงุเทพมหานครทีก่ระจายอยูต่ามพืน้ท่ี
ใน 50 ส�านกังานเขต จ�านวน 69 แห่ง ในการนี้
ได้ด�าเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตาม 
ต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care)  
และดูแลผู ้ป่วยในรูปแบบการพยาบาล 
ที่บ้านดุจโรงพยาบาล (Home ward)  
แต ่ข ้อ เท็จจริ งจ� านวนแกนน�าผู ้ ดูแล  
(Caregiver) ป ัจจุบันยังไม ่ เพียงพอ 
เมื่อเทียบกับจ�านวนผู ้ป่วยและผู ้สูงอายุ 
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านซ่ึงมี
จ�านวนขั้นต้นเพียง 80,983 คน

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงต้อง
ด�าเนินการอบรมสร้างแกนน�าผู้ดูแลใหม่
และยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็น 
ผู้ดูแล (Caregiver) อย่างต่อเนื่องต่อไป  
เช่น ริเริ่มโครงการฝึกอบรม CG หลักสูตร 
70  ช่ั ว โมง  การพัฒนาแบบบันทึ ก 
แผนการดแูลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุ(Care Plan) 
และส�ารวจแบบประเมินต ่าง ๆ เ พ่ือ 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง 
ต้องมีการพัฒนาระบบเครือข่ายและการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลผู ้ป่วยและ 
ผู ้ สู ง อ า ยุ ท่ี มี ภ า ว ะ พึ่ ง พิ ง ใ น พื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร (BMA Hospice Care) 
จากภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน..

บางกอกบอกให้รู้
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ผูป่้วยจ�านวน 5 - 10 คน และหากเทยีบเคียง
กับข้อมูลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ ้าน ตามสถิติที่มี 
อยู ่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จ�านวนขั้นต ้น 
80,983 คน โดยจะเหน็ได้ว่าจ�านวนผูด้แูล 
(Caregiver) ทีเ่หมาะสม ควรมไีม่น้อยกว่า 
8,100 คน นั่นคือ ส�านักอนามัยจะต้อง
เพ่ิมยอดจ�านวนผู ้ดูแล (Caregiver)  
ที่มารองรับการปฏิบัติงานอย่างน้อย
จ�านวน 3,000 คน ดังนั้น จากเหตุผลนี้
กรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งรัดการจัดท�า
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู ้ดูแล 
เพ่ือช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ 
ผู ้สูงอายุที่ต ้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
ที่บ้านเพื่อให้สามารถครอบคลุมภารกิจ 
ในการดแูลผู้สงูอายใุนกรงุเทพฯ อย่างทัว่ถงึ

3. ผูป่้วยและผูส้งูอายไุด้รบัการดแูล
ต่อเนื่องที่บ้าน ถ้าพบปัญหาจะได้รับการ 
ส่งต่อไปรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

4. ผูด้แูลได้รบัความรูร้ะบบการดแูล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน

5. การดูแลผู ้ป ่วยและผู ้สูงอาย ุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้รับ
ความร ่วมมือและการมีส ่วนร ่วมของ 
เครือข่ายในพื้นที่

เมื่อพิจารณาจากจ�านวนผู ้ดูแล 
(Caregiver) ท่ีทางกรุงเทพมหานคร 
มีรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเพียง
จ�านวน 5,032 คน และได้ก�าหนดให ้
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ละคนดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุในอัตราส่วน 1 : 5-10 หรือ
เท่ากับสัดส่วนผู้ดูแล 1 คน รับผิดชอบ 

สร้างมาตรฐานที่ สูง โดยฝึกปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จริง..
กรุงเทพมหานครก�าหนดตัวชี้วัด

ความส� า เร็ จ ในการด� า เนิน โครงการ 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพผูด้แูลเพือ่ช่วยเหลอื
งานพยาบาลผู ้ป ่วยและผู ้สูงอายุที่ต ้อง 
ได้รับการดแูลต่อเนือ่งทีบ้่าน ประกอบด้วย

ระดับ 1 อัตราร้อยละ 100 ของ 
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับ
การเฝ้าระวงัภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซ้อน
จากผู ้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล 
ผู ้ป่วยและผู ้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล 
ต่อเนือ่งทีบ้่านโดยก�าหนดให้ผูด้แูลแต่ละคน
ดูแลผูป่้วยและผูส้งูอายุในอตัราส่วน 1 : 5 - 10

ระดับ 2 อัตราร้อยละ 80 ของ 
ผู ้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู ้ป่วย 
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
ท่ีบ้านทีป่ฏบิติังานจริงได้รบัการตดิตาม ก�ากบั 
ดูแลจากพยาบาลผู ้จัดการสุขภาพและ 
ผู้ตรวจการพยาบาล

ดังนั้น กรุง เทพมหานคร โดย 
ส�านักอนามัยจึงต้องบ่มเพาะผลิตแกนน�า 
ผู้ดูแล (Caregiver) ขึ้นมารองรับภารกิจนี้
อย่างเหมาะสม โดยก�าหนดผลลพัธ์โครงการ
ดังนี้

1. ผู้ดูแล (Caregiver) มีความรู ้
ในการดูแลให้การพยาบาลพืน้ฐานแก่ผูป่้วย
และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
ทีบ้่านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และต่อเนือ่ง
กระจายตามพ้ืนที่ครอบคลุมศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

2. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านและ
ติดเตียงได้รับการพยาบาลพ้ืนฐานจาก 
กลุ่มผูด้แูลและมกีารเฝา้ระวังภาวะคุกคาม
ภาวะวิกฤต ภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงภูมิทัศน์

คลองโอ่งอ่าง
กระจ่างถึงวังบูรพา 

และบ้านหม้อ
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คลองโอ่งอ่างเป็นช่วงท้ายของ
คลองรอบกรุงซึ่งขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2326 
โดยเป ็นช ่วงที่ต ่อจากคลองบางล�าพู  
ตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ปลายคลองจะ 
ไปออกแม่น�้าเจ้าพระยาใกล้วัดบพิตรพิมุข
วรวิหาร ทีเ่รยีกช่ือ “คลองโอ่งอ่าง” เพราะ
เป็นแหล่งค้าขายเคร่ืองดินเผาโอ่งอ่างและ
อื่น ๆ  ของชาวมอญและชาวจีนในอดีต  
ถือเป็นคูเมืองชั้นที่ 2 ถัดจากคลองหลอด 
ทีเ่ป็นคเูมอืงชัน้ในล้อมรอบเกาะรตันโกสนิทร์ 
และคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองชั้นที่ 3 
ของพระนคร

จากแหล่งขายเครือ่งดนิเผาในยคุสมัย
ค้าขายทางเรือ ต่อมาพืน้ทีร่มิคลองโอ่งอ่าง
ช่วงสะพานด�ารงสถติทีป่ระชาชนนิยมเรยีก
ชื่อว่า “สะพานเหล็ก” ไปทางท้ายคลอง
กลายเป็นแหล่งค้าขายเกมและสินค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 ร้าน 
โดยเพิ่มพื้นที่ค้าขายด้วยการปูแผ่นเหล็ก 
รุกล�้าล�าคลองอันเป ็นพื้นที่สาธารณะ  
ปัญหานี้ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างถาวร

ปรับปรุงภูมิทัศน์

คลองโอ่งอ่าง
กระจ่างถึงวังบูรพา 

และบ้านหม้อ
การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง

ดงันัน้ปี พ.ศ. 2558 กรงุเทพมหานคร
จึงได้จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะริมคลอง
โอ ่งอ ่าง เพื่อให ้ประชาชนได ้ใช ้สอย
ประโยชน์ร่วมกัน โดยรื้อย้ายสะพานเหล็ก
และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่แห่งนี้ใหม่

การปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าวแล้ว
เสรจ็เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2562 และสร้างส่ิงใหม่ ๆ  
ขึน้ เช่น ปรับปรงุเปลีย่นแปลงฝาท่อระบายน�า้
เป ็นฝาท ่อลายศิลป ์ เช ่น ลายสวัสดี  
ลายคนแจวเรือ ลายพาหุรัด ลายพระนคร 
และลายสัมพันธวงศ์ อันเป็นสัญลักษณ์
แสดงย่านที่เชื่อมต่อกัน

จากนัน้กรงุเทพมหานครด�าเนนิการ
ให้พื้นท่ีริมฝั ่งคลองโอ่งอ่างจากสะพาน
ด�ารงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์ระยะทาง
รวม 750 เมตรเป ็น “ถนนคนเดิน 
คลองโอ่งอ่าง” โดยได้เปิดตัวในเทศกาล
ลอยกระทงปี 2563 แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรม 
5 โซน ประกอบด้วย 1. ชานแชะ พ้ืนท่ี
สร้างสรรค์งานศลิปะ Street Art จากศิลปิน
ชือ่ดงั 2. ชานชอ็ป พืน้ทีร้่านค้าท้องถิน่ / 
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สินค้าตามเทศกาล 3. ชานวัฒนธรรม  
พื้นที่ร ้านค้า ร้านอาหารเชิงวัฒนธรรม  
เช้ือชาตทิีม่คีวามหลากหลาย แขก จีน ไทย 
4. ชานชิม พื้นที่อาหารท้องถิ่น Street 
Food ร้านเครื่องดื่ม 5. ชานเรือน พ้ืนที่
ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกรถสุขา  
และพื้นที่กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง

การจดังานเปิดตัวดังกล่าวได้จัดสรร
พืน้ทีร่องรบัการค้าขายของชมุชนคือร้านค้า 
119 ร้าน และแผงค้า 142 แผง แผนงาน
ระยะยาวคือจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
คลองโอ่งอ่างทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ เสาร์ 
และอาทติย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. 
ส่วนในวนัอืน่ ๆ  กไ็ปเดนิเทีย่วชมบ้านเรอืน
และ Street Art ได้อย่างเพลิดเพลิน เมื่อมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ย่อมท�าให้เศรษฐกิจ
ชุมชนย่านคลองโอ่งอ ่างดีขึ้น ซึ่งเป ็น
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับโดยตรงนอกเหนือ
จากภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่

ย่านท�าเลที่น่าสนใจและเชื่อมต่อ
จากถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างโดยสามารถ
เดินไปถึงสองแห่งคือ วังบูรพา และ
บ้านหม้อ

วังบูรพาศูนย์การค้ายุคแรกของไทย
ศู นย ์ ก า รค ้ า วั ง บู รพา เ กิ ด ขึ้ น 

เมื่อปี พ.ศ. 2497 ตั้งอยู ่ในพื้นที่แขวง 

วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร เช่ือมโยงกับ
พื้นที่บริเวณถนนเจริญกรุง ถนนมหาไชย  
ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร และถนนบูรพา 
ในยุครุ ่งเรืองวังบูรพามีโรงภาพยนตร์ถึง  
3 แห่ง ได้แก่ คิงส์ ควีนส์ และแกรนด์  
ซึ่งฉายภาพยนตร์ท่ีไม่ซ�้ากัน แบ่งเป็น
ภาพยนตร์จนี ภาพยนตร์ฝรัง่และภาพยนตร์
อินเดีย ส ่วนภาพยนตร ์ไทยมักฉายท่ี 
ศาลาเฉลิมกรุงที่อยู่ไม่ไกลจากวังบูรพา

วังบูรพามีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านถ่ายรูป ห้างต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้าน
ขายยาบอมใบ ห้างรัตนมาลา ห้างย่งเตียง
สโตร์ ห้างลิลลี่ ห้างเวียงฟ้า ร้านกาแฟหรดี 
รวมถึงห้างเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา เป็นต้น 
ใกล้กบัวังบรูพาเป็นตลาดมิง่เมอืง และตลาด
บ�าเพ็ญบุญ ที่เป็นแหล่งรวมร้านตัดเสื้อ 
โดยเฉพาะร้านตัดเสื้อผู้หญิง ซ่ึงอยู่ไม่ไกล
จากพาหุรัดแหล่งค้าขายผ้าแหล่งใหญ่

ในช่วงเวลานั้นวังบูรพาเป็นท่ารถ
โดยสารระหว่างจังหวัด และเป็นทางผ่าน
ของรถราง ผู ้คนจากท่ัวสารทิศมาได ้
สะดวกสบาย เป็นแหล่งพบปะสังสรรค ์
ตามร้านกาแฟพร้อมแฟชัน่ทนัสมยัตามยคุ 
จนเกิดส�านวน “โก๋หลังวัง” ขึ้น

ปี พ.ศ. 2508 วังบูรพาเริ่มเสื่อม
ความ นิยมลง  หลั งการ เกิ ด ข้ึนของ

สยามสแควร์ และศูนย์การค้าราชประสงค์ 
ที่กลายเป็นจุดหมายใหม่ของผู้คนยุคนั้น 

บ้านหม้อ แหล่งซื้อขายเพชรที่ยืนยง
ถัดจากวังบูรพาไปไม่ไกล เป็นย่าน

บ้านหม้อ ถนนบ้านหม้อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 
2406 เป็นถนนทีเ่ชือ่มระหว่างถนนเจริญกรุง
กับถนนมหาราช ตัดผ่านถนนพระพิทักษ์ 
และถนนพาหุรัด จนเป็นสี่แยกบ้านหม้อ  
ซึง่ถอืว่าเป็นใจกลางเมอืงในสมยันัน้ ชมุชน
ในแถบนี้ เป ็นหมู ่บ ้านท�าหม้อที่ขึ้นช่ือ  
จนเรียกติดปากว่า “บ้านหม้อ” สัญลักษณ์
การค้าในยุคนั้น จึงใช้หม้อดินขนาดใหญ่ 
ตัง้อยูบ่นจัว่ของตลาดบ้านหม้อและตกึแถว

บ้านหม้ออยู่ในพื้นที่แขวงวังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร ปัจจุบันบ้านหม้อ 
ไม ่ ได ้ขายหม ้อหากเป ็นย ่านร ้านค ้า 
เครือ่งเพชร อญัมณ ีเครือ่งประดบั อาวุธปืน
ในระยะหลังเริ่มมีร ้านขายล�าโพงและ 
เครือ่งเสยีงเพิม่ขึน้ แต่ช่ือเสยีงของบ้านหม้อ
ยังเป็นแหล่งซื้อขายเพชรจนถึงทุกวันนี้

จากท่ีไหนก็ไปคลองโอ่งอ่างได้สะดวก
ทกุวนันีเ้ราเดนิทางไปคลองโอ่งอ่าง

ได้ทั้งทางน�้า ทางถนน และระบบราง
ทางน�้านั่งเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้นฝั่ง

ทีท่่าเรอืด่วนสะพานพทุธ แล้วเดนิข้ามถนน
ใต้สะพานพทุธฯ ไปทางสะพานโอสถานนท์
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ทางถนนใช้รถโดยสารประจ�าทาง 
ที่วิ่งผ่านย่านคลองโอ่งอ่างได้แก่ สาย 4 5 
7 21 37 40 85 และรถโดยสารประจ�าทาง
ปรับอากาศ สาย 529

ส่วนระบบรางใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน 
สายสีน�้าเงินมาขึ้นที่สถานีสามยอด เดิน 
100 เมตรก็ถึงคลองโอ่งอ่าง ตรงนี้หันหน้า
ไปท ้ายคลองทางสะพานโอสถานนท์  
ฝ ั ่ งขวามือคือวังบูรพาและบ ้านหม ้อ  
ฝั่งซ้ายมือคอืส�าเพง็ (ในอนาคตเมือ่รถไฟฟ้า
สายสม่ีวงใต้ ช่วง“เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ” 
สร้างเสร็จก็มาขึ้นที่สถานีวังบูรพาซึ่งเป็น
สถานีร่วมกับสถานีสามยอดของรถไฟฟ้า
สายสีน�้าเงินช่วงหัวล�าโพง-บางแค)

จากผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
“คลองโอ่งอ่าง” ได้เป็น 1 ใน 6 ประเทศ 
ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือ 2020 
As ian Townscape Award จาก  
UN-Habitat Fukuoka ซึ่งนับเป็นการ 
คว้ารางวลัระดบัโลก ทีแ่สดงถงึพฒันาการท่ีดี 
ของการท�างานปรับปรุงคูคลอง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

สัมผัสความรุ ่งเรืองในอดีตและ
ปัจจุบัน

เมื่อมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
ย่อมส่งผลดีต่อชุมชนและธุรกิจร้านค้า 
จากคลองโอ่งอ่างถงึวงับรูพาและบ้านหม้อ 
อาทิ เมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ท่ีเป็น 
ศู น ย ์ ร วม ร ้ า นค ้ า เ กมและอุ ปก รณ ์
อิเล็กทรอนิกส์จากสะพานเหล็ก โดยใช้
อาคารเดิมของเมอร์รี่คิงส์ สาขาวังบูรพา 
จัดว่าประสานประโยชน์ระหว่างผู้ค้าเดิม
กับการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างลงตัว

ดิโอลด์สยาม พลาซ่า สร้างบนที่ตั้ง
เดิมของตลาดมิ่งเมืองท่ีมีพื้นท่ีราว 14 ไร ่
ล ้อมรอบด้วยถนนสายพาณิชย์เก ่าแก่  
4 สายคือ เจริญกรุง บูรพา พาหุรัด  
และตรีเพชร ดิโอลด์สยามพลาซ่าเป็น
ศูนย์การค้าสูง 5 ช้ัน สร้างข้ึนในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที ่5 ทีผ่สมผสาน
ความเป็นไทย และศลิปะตะวนัตกเข้าด้วยกัน 
ภายในอาคารจ�าลองบรรยากาศของ 
ตลาดมิ่งเมืองในอดีตเข ้าไว ้ มีร ้านค้า 
นานาชนดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ร้านค้าผ้าชิน้ 
และชุดตัดส�าเร็จหลากสีสัน หลายรูปแบบ
ที่สวยงามนับสิบ ๆ ร้าน ร้านขนมไทยและ
อาหารนานาชนดิ ท่ีนีมี่ร้านค้าอญัมณช่ืีอดงั
นับสิบร้านจ�าหน่ายเคร่ืองประดับล�้าค่า 

อาทิ เพชร พลอย และทองรูปพรรณ  
ฝีมือประณีต สวยงาม นอกจากนี้ยังมี  
ร้านปืน ซุ้มพระเครื่อง ศูนย์ขายอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด และศูนย์ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ กล่าวได้ว ่า 
ดิโอลด์สยามพลาซ่าเป็นการเช่ือมโยง 
รักษาความรุ่งเรืองของย่านวังบูรพาและ
บ้านหม้อเอาไว้

ตัวอย ่างร ้านค้าเก ่าแก ่ในพื้นที่ 
เช่ือมต่อสามแห่งดังกล่าวยังมีอีก เช่น   
ร้านออน ล๊อค หยุ่น ร้านอาหารเก่าแก่ของ
ย่านวังบูรพาที่มีประวัติยาวนานกว่า 70 ปี 
ปัจจุบันร้านออน ล๊อค หยุ่น ยังคงรักษา 
ทกุอย่างไว้คงเดมิ เมือ่มาแวะกินอาหารเช้า
ที่นี่ เหมือนได้ย้อนสู่บรรยากาศในอดีต

ห้างไนติงเกล-โอลิมปิค จุดเริ่มต้น
จากร้านค้าเลก็ในย่านวงับรูพาจนกลายมาเป็น
ห้างสรรพสินค้า 7 ช้ันซ่ึงมีอายุยาวนาน
มากกว่า 70 ปี และยังเปิดกิจการอยู ่  
ในอดีตห้างไนติงเกล-โอลิมปิคเป็นแหล่ง
รวมสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ อาทิ 
เครื่องเขียน เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา 
เครื่องส�าอาง น�้าหอมและเสื้อผ้าแฟชั่น  
ถือเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยครบครัน
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้น

ความส�าเรจ็ของการปรบัปรุงภมูทัิศน์
สร้างถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างมีผลดีต่อ 
วังบูรพาและบ้านหม้ออย่างมาก ที่ชัดเจน
คือสร ้างแหล ่งท ่องเ ท่ียวและสถานที ่
ให้เชือ่มโยงความทนัสมัยในปัจจบุนัเข้ากบั
ความรุ่งเรืองในอดีตของกรุงเทพมหานคร
ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
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Green Bangkok 2030
เพื่อเป้าหมายพื้นที่สีเขียว 

10 ตร.ม.ต่อคน



ECONOMYบางกอก

นางวลัยา วฒันรตัน์ รองปลดักรงุเทพมหานคร เปิดเผยว่า 
กรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่องทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 33  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดค่าใช ้จ ่ายในการเดินทาง 
ให้แก่ประชาชน และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง  
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ท้ังนี้ ได้ก�าหนดให้การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส. 5 สามารถ
ด�าเนินการโดยผ่านทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�านักงานเขตท้องท่ีซ่ึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ได้ โดยให้
ถอืว่าวันทีส่�านกังานเขตได้รบัแบบ ภ.ด.ส. 5 ซึง่มข้ีอมลูเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์และลายมือชื่อผู ้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วน 
เป็นวันที่ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ

ส�าหรับกรณีแจ้งทางโทรสารหรือแฟกซ์ ให้ผู ้เสียภาษี
โทรศัพท์สอบถามผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 อีกครั้ง เพื่อป้องกัน 
ข ้อผิดพลาดจากการรับส ่ง ส ่วนกรณีแจ ้งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ให้ส�านักงานเขตแจ้งผลการส่งแบบ 
ภ.ด.ส. 5 ให้ผู้เสียภาษีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
วันท�าการถัดไป และให้ผู้เสียภาษีเก็บแบบ ภ.ด.ส. 5 ดังกล่าวไว้ 
จนกว่าจะได้รบัหนงัสอืแจ้งการประเมนิภาษตีามการใช้ประโยชน์
ในปีถดัไป ประชาชนผูเ้สยีภาษสีามารถดาวน์โหลด แบบ ภ.ด.ส. 5 
และประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ พร้อม
หมายเลขโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานเขต
ได้ตาม QR Code นี้

นางศลิปสวย ระวแีสงสูรย์ ปลดักรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า 
กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินโครงการ Green Bangkok 2030  
ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมเีป้าหมาย 
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประชากรให้ได้ 10 ตร.ม./คน ภายใน 
ปี 2573 ส�าหรบัผลการด�าเนนิโครงการในปี 2563 สร้างสวนสาธารณะ
แล้วเสร็จ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ 
พื้นที่ 10 ไร่ 2) สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ และ  
3) สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง พื้นที่ 30 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวท่ีจะ 
แล้วเสร็จในปี 2564-2565 อีก 9 แห่ง ได้แก่ 1) สวนสาธารณะ
ภายในสถานีพัฒนาที่ดินบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน พื้นที่  
37 ไร่ 2) สวนจากภูผาสู่มหานทีภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้า- 
สริกิติิฯ์ พืน้ที ่26 ไร่ 3) สวนสาธารณะบริเวณซอยหน้าวดัหัวล�าโพง 
เขตบางรกั พืน้ที ่0.5 ไร่ 4) สวนสาธารณะบรเิวณโครงการต่อเช่ือม
ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา พื้นที่ 
35 ไร่ 5) สวนป่าเอกมยั เขตวัฒนา พืน้ที ่5.6 ไร่ 6) สวนสาธารณะ
บรเิวณถนนพทุธมณฑลสาย 3 เขตทววีฒันา ระยะท่ี 1 พืน้ท่ี 25 ไร่ 
7) สวนป่านิเวศอ่อนนุช ระยะที่ 1 พื้นที่ 18 ไร่ 8) สวนป่านิเวศ
หนองแขม พื้นที่ 14 ไร่ และ 9) สวนชุมชนซอยวิภาวดี 18 แยก 3 
เขตจตุจักร พื้นที่ 2 ไร่ 

ทั้งน้ี กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกนัรวบรวมข้อมูลพื้นที่ว่างเปล่า 
ในเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ  
พร้อมเสนอแนวทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของ 
แต่ละพ้ืนที่ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้อย่างยั่งยืน  
รวมทัง้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มอบพื้นที่ว่างเปล่าเข้าร่วมโครงการ GREEN BANGKOK 2030  
มาอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันมีประชาชนมอบที่ดินเข้าร่วม
โครงการในพื้นที่เขตบางรัก คลองสาน บางกอกน้อย พระโขนง 
สวนหลวง และทวีวัฒนา เป็นต้น 

กทม. เพิ่มช่องทาง 
fax หรือ e-mail 

เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
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ขอมูลพื้นฐาน กทม.

วัดอ
รุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


