
บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 
(1) หน่วยงานเฉพาะกิจดา้นการจดัหาที่ดิน (หน่วยงานเฉพาะกิจ) 

ซึง่ประกอบไปดว้ยสมาชกิที่ไม่เป็นทางการจาํนวน 22 คน 
และสมาชกิที่เป็นทางการแปดคนที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้โดยกรรมการผูบ้ริหาร 
ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้เม่ือ เดือน กนัยายน 2017 หนา้ที่ของหน่วยงานเฉพาะกิจ คือ การตรวจสอบ 
และประเมินทางเลือกในการจดัหาที่ดินตา่ง ๆ 
เพ่ือดาํเนินการเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะอยา่งกวา้งขวาง (PE) 
เพ่ือเพ่ิมการตระหนักสาธารณะของการจดัหาที่ดินที่ขาดแคลน 
และสง่เสรมิการพูดคยุหารือสาธารณะเก่ียวกบัปัญหาเหลา่นีด้ว้ยมุมมองที่อาํนวยความสะดวกใ
หก้บัชมุชนเพ่ือแลกเปลี่ยนและทาํใหค้วามแตกตา่งระหวา่งผูถื้อผลประโยชนร์ว่มนอ้ยลงเพ่ือทาํ
ใหเ้กิดความคิดเห็นพอ้งกนัเป็นหลกัสาํคญัเก่ียวกบัการเพ่ิมการจดัหาที่ดิน หน่วยงาน-
เฉพาะกิจทาํการแนะนํายทุธศาสตรแ์ละการจดัลาํดบัความสาํคญัโดยรวมไปยงัรฐับาลเก่ียวกบัท
างเลือกในการจดัหาที่ดินที่แตกตา่งกนั เพ่ือดทูาง 
เลือกที่ถกูเลือกในการเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) รายละเอยีดจะอธบิายใน บทท่ี 
1  

 
(2) หน่วยงานเฉพาะกิจ คือมุมมองที่ไดป้ระเมินความเห็นวา่มีการขาดแคลนที่ดินของรฐับาล 1 200  

เฮกตาร ์ (ha) ในระยะยาวใน “ฮ่องกง 2030+: สูว่ิสยัทศันข์องการวางแผน 
และยทุธศาสตรท์ี่เหนือกวา่ 2030” การศึกษา (ฮ่องกง 2030+) 
เป็นแบบอนุรกัษณนิ์ยมแบบรวม การขาดแคลนที่ดินจริงจะมีมากกวา่ 1 200 เฮกตาร ์
และสถานการณใ์นระยะสัน้ คือความเลวรา้ยที่ไม่ธรรมดา 
นอกจากน้ันหน่วยงานเฉพาะกิจสนับสนุนการสรา้งที่ดินสงวนดว้ยการสรา้งที่ดินที่มากกวา่การ
ตอบสนองของการขาดแคลนที่ไดป้ระเมินเอาไว ้
น่ีไม่เพียงที่จะชว่ยทาํใหป้รบัใชท้รพัยากรไดท้นัเวลา 
และมีความยืดหยุน่สาํหรบัวตัถปุระสงคท์ี่แตกตง่กนัเพ่ือรองรบัสถานการณจ์ริง 
และพฒันาความตอ้งการในอนาคต น่ียงัจะทาํใหเ้ราสามารถรบัมือกบัความทา้ทาย 
และโอกาสที่หลากหลายในอนาคตมาใชไ้ด ้รายละเอยีดจะอธบิายใน บทท่ี 2 

 
(3) หน่วยงานเฉพาะกิจ เนน้ยํา้วา่ แนวทางปฏิบติัน้ันมีหลายองคป์ระกอบ 

จะถกูปรบัใชเ้พ่ือเพ่ิมการจดัหาที่ดินเพ่ือจดัการความผนัผวนของขนาด 
และระยะเวลาในการพฒันาของทางเลือกในการจดัหาทีดิ่นที่แตกตา่งกนั 
รวมทัง้ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมสาํหรบัประเภทของที่ดินที่แตกตา่งกนั 
ในการเชือ่มตอ่นี้ หน่วยงานเฉพาะกิจ ไดก้าํหนดทางเลือกในการจดัหาที่ดิน 18 
ทางเลือกที่มีศกัยภาพของการจดัหาที่ดินเพ่ิมเติม ชว่ยประนีประนอมสี่ทางเลือกในระยะสัน้ 
หกทางเลือกในระยะปานกลางถึงระยะยยาว และแปดทางเลือกที่เก่ียวกบักรอบความคิด 
การเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) หา้เดือน ไดด้าํเนินการ ระหวา่งวนัที่ 26 
เมษายน 2018 และวนัที่ 26 กนัยายน 2018 โดยมีหวัขอ้วา่ “ที่ดินสําหรบัฮ่องกง: 
บา้นของเรา เสียงของเรา”ที่ดาํเนินการเพ่ือเชญิชวนทกุภาคสว่นของสงัคมเพ่ือเสนอมุม 
มองของพวกเขาเก่ียวกบัทางเลือกในการจดัหาที่ดินเหลา่นีแ้ละปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาที่

ดิน อื่น ๆ รายละเอยีดจะอธิบายใน บทท่ี 2 และ 3 
 



(4) หน่วยงานเฉพาะกิจไดนํ้าแนวทางปฏิบติัที่เป็นระบบมาใชเ้พ่ือรวบรวมมุมมองสาธารณะผ่านรปูแ
บบตา่ง ๆ และครอบคลมุชอ่งทางหลายชอ่งทาง การเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) 
ครอบคลมุดว้ยงานอีเวน้ท ์ 185 งานดว้ยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัต่อหนา้ระหวา่ง 
หน่วยงานเฉพาะกิจ ประชาชนทัว่ไป และผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์ โดยใชเ้ว็บไซต ์ และแบบ 
สอบถาม การทาํแบบสาํรวจทางโทรศพัท ์ เป็นตน้ 
สมาชกิของสาธารณะสามารถแลกเปลี่ยนมุม มองของพวกเขาไดผ้่านทางจดหมาย แฟกซ ์
อีเมล โทรศพัท ์ หรือดว้ยตนเองได ้ ระหวา่งการเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) 
หน่วยงานเฉพาะกิจไดร้บัการตอบแบบสอบถามมากกวา่ 29 000 แบบสอบถาม 
และการย่ืนความคิดเห็นผ่านชอ่งทางอื่น 68 300 ความคิดเห็น 
การทาํแบบสาํรวจทางโทรศพัทแ์บบสุม่ยงัทาํการสมัภาษณไ์ดถึ้ง 3 011 คน 
รายละเอยีดจะอธบิายใน บทท่ี 3  

 
(5) หน่วยงานเฉพาะกิจบนัทกึความยินยอมของชมุชนโดยทั่ว ๆ ไปวา่ 

การขาดแคลนที่ดินกาํลงัอยู่ในความกดดนั 
และยงัไม่มีทางเลือกแมแ้ตท่างเลือกเดียวที่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
และแนวทางปฏิบติัน้ันมีหลายองคป์ระกอบซึง่จะตอ้งนํามาปรบัใชเ้พ่ือทาํลายทางตนันี ้
ผูค้นสว่นใหญย่งัใหก้ารสนับสนุนการสรา้งที่ดินมากขึน้เพ่ือสรา้งที่ดินสงวนไวส้าํหรบัวนัที่มีปัญห
ารา้ยแรง รายละเอียดจะอธบิายใน บทท่ี 4 
 

(6) เม่ือวิเคราะหร์ายละเอียดและทดสอบมุมมองของสาธารณะที่ไดร้วบรวมมาแลว้จากหลายชอ่งทาง
ในระหวา่งการทาํการเขา้รว่มการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) 
หน่วยงานเฉพาะกิจไดแ้นะนําเก่ียวกบัยทุธศาตรก์ารจดัหาที่ดินและทางเลือกในการจดัหาที่ดินที่

ควรคา่แกก่ารศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญั และการนํามาใช ้  รายละเอยีดจะอธบิายใน 
บทท่ี 5 
 

(7) ยทุธศาสตรใ์นการจดัหาที่ดิน หน่วยงานเฉพาะกิจแนะนํารฐับาลให ้– 
 
(7.1) รา่งระบบการปกครองที่ครอบคลมุและยัง่ยืนของการจดัหาที่ดินซึง่ควรรวมถึงองค ์

ประกอบหลกัดงัตอ่ไปนี้:  
 
(i) การสรา้งที่ดินอยา่งยัง่ยืน  
(ii) การดาํเนินการปรบัปรงุและตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัหาที่ดินโดยรวมและสถาน

การณค์วามตอ้งการอยา่งสม่ําเสมอ และบ่อยครัง้มากขึน้  
(iii) การเพ่ิมความโปรง่ใสของขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัหาที่ดิน 

และสถานการณค์วามตอ้งการตราบใดที่สามารถปฏิบติัได ้ 
(iv) การสาํรวจวิธทีี่จะหาเหตผุล 

และปรบัปรงุข ัน้ตอนใหมี้ประสิทธภิาพดีขึน้ตัง้แต่การสรา้งที่ดิน 
จดัหาที่ดินไปจนถึงการกอ่สรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวก 
และเพ่ือเรง่กระบวนการสรา้งที่ดิน รวมทัง้  

(v) การสาํรวจวิธกีารใหมี้แบบจาํลองการพฒันาที่ดินที่มีความหลากหลายเพ่ิมมาก
ขึน้ 

 



(7.2) นํายทุธศาสตรก์ารจดัหาที่ดินที่มีองคป์ระกอบหลากหลายผ่านการนําทางเลือกในการจั
ดหาที่ดินที่หลากหลายมาใชใ้นระยะสัน้ ระยะปานกลาง 
และระยะยาวมาใชพ้รอ้มกนัเพ่ือขยายและเพ่ิมความหลากหลายของทรพัยากรในการจดั
หาที่ดินเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ตอบ สนองความตอ้งการในการใชง้านที่แตกตา่งกนั 
และในเวลาที่ตา่งกนั  
 

(7.3) การสรา้งที่ดินสงวนดว้ยการมองไปขา้งหนา้ และวิสยัทศันข์นาดใหญ่ 
รวมทัง้ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความตอ้งการในอนาคต 
และเสนอแผนการที่มีความยืดหยุน่ และมีพืน้ที่ 
ดว้ยการเริ่มวางแผนการทาํงานใหเ้ร็วทีส่ดุ  

 
(7.4) ใหพิ้จารณาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นและแบบองคก์รรวมเพ่ือปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ

พฒันา และการวางแผนที่ดิน:  
 

(i) การดแูลสิ่งแวดลอ้มสาํหรบัการพฒันาที่มีความสมดลุ 
(ii) การสรา้งความสามารถดว้ย “โครงสรา้งพืน้ฐานกอ่น” 
(iii) การชว่ยทาํใหเ้กิดความยืดหยุน่ และการวางแผน 
(iv) แนวทางปฏิบติัที่ยึดผูค้นเป็นหลกั และการสื่อสารที่เพียงพอ 
(v) การพฒันาแบบ 3 มิติ และ “พืน้ที่กอ่สรา้งที่เดียวแตใ่ชง้านไดห้ลากหลาย และ 
(vi) ควบคมุตน้ทุน และสรา้งผลประโยชน ์
 

(8) สาํหรบัทางเลือกในการจดัหาที่ดินไดใ้หก้ารขาดแคลนที่ดินในระยะสัน้ถึงระยะปานกลางที่รนุแรง 
และขอ้เท็จจริงที่วา่มีทางเลือกนอ้ยในระยะสัน้ถึงระยะปานกลาง 
และสง่มอบทางเลือกดงักลา่วซึง่ขึน้อยูก่บัความไม่แน่นอน 
การวางตวัข ัน้พืน้ฐานของหน่วยงานเฉพาะกิจ ก็คือ ไม่ควรจะทอ้แทก้บัทางเลือกตา่ง ๆ 
ในระยะสัน้อยา่งง่ายดาย ยกเวน้มีเหตผุลอนัสมควร สาํหรบัทางเลอืกระยะปานกลาง 
และระยะยาว เน่ือง จากวา่มนัจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา และนํามาใชม้ากกวา่ 
รฐับาลควรเริ่มการศึกษาเรื่องที่เก่ียวขอ้งทนัที และวางแผนทางเลอืกตา่ง ๆ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การจดัหาที่ดินมีความยัง่ยืนในระยะปานกลาง 
ถึงระยะยาวเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การจดัหาที่ดินมีความยัง่ยืนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว 
รวมทัง้สรา้งที่ดินสงวนในระยะยาวดว้ย 
สิ่งนีจ้ะชว่ยเติมเต็มขอ้กาํหนดที่มีความแตกตา่งกนัของที่ดินในระยะเวลาที่ตา่งกนั 
ในการเชือ่มตอ่ หน่วยงานเฉพาะกิจแนะนําใหร้ฐับาลตามลาํดบัความสาํคญัต่อการศึกษา 
และการนําทางเลือกในการจดัหาที่ดินมาใชใ้นการปฏิบติั 
 

ทางเลือกในระยะส ัน้ถึง
ระยะปานกลาง 

- การพฒันาพืน้ท่ีถกูทิง้รา้ง 
- การแตะตอ้งท่ีดินสงวนสว่นบุคคลดา้นการเ

กษตรในเขตดินแดนใหม่ 
- การใชท้างเลือกของพืน้ท่ีภายใตส้ญัญาเชา่

ซือ้ดา้นสนัทนาการสว่นบุคคล 
ทางเลือกในระยะปานก
ลางถึงระยะยาว 

- การถมท่ีใกลช้ายฝ่ังนอกอา่ววิคตอเรีย 
- การพฒันาเมืองลนัเตาทางฝ่ังตะวนัออก 
- การพฒันาถํา้ และพืน้ท่ีใตดิ้น 



- การพฒันาพืน้ท่ีใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติมในเขตดินแดนใหม่ 

- การพฒันาพืน้ท่ีท่าเทียบเรือการคา้ 
 
หมายเหตุ: 

ทางเลือกขา้งตน้จะถูกแสดงไวต้ามลําดบัดงัที่ไดแ้สดงไวใ้นบทที่ 4 

ของอนุสารการเขา้ร่วมการทดสอบแบบสาธารณะ (PE) 

 
(9) สาํหรบัทางเลือกอื่น ๆ หน่วยงานเฉพาะกิจพิจารณาวา่ ในระยะยาว 

รฐับาลสามารถพิจารณาทาํการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเป็นไปได ้ และขอ้ดี/ขอ้เสีย 
ของทางเลือกเหลา่นีว้า่ควรจะนํา มาปฏิบติัหรือไม่ โดยคาํนึงถึงสถานการณที์่เกิดขึน้จริง 
และคาํแนะนําเก่ียวกบัทางเลอืกแตล่ะทางเลือกจากหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมสาํ
หรบัการหารอืจากสงัคมตอ่ไป 
ในขณะเดียวกนัหน่วยงานเฉพาะกิจยงัไดท้ดสอบการริเริ่มในการจดัหาที่ดินที่รฐับาลไดดาํเนิน 
การสาํเร็จลลุว่งไปแลว้ และแนะนําเพ่ือการพฒันา รายละเอียดจะอธบิายใน บทท่ี 6 
 

(10) นอกจากนีย้งัมีความคิดเห็นบางอยา่งเก่ียวกบัเรื่องนอกขอบเขตของการปฏิบติังานของหน่วย 
งานเฉพาะกิจ 
และมุมมองที่สามารถนํามาพิจารณาไดซ้ึง่เก่ียวขอ้งกบัการใชท้ี่ดินที่มีอยูแ่ลว้การเพ่ิมการบริหา
รที่ดิน และขอ้ตกลงทางดา้นการจดัหาเงินทนุของที่ดิน การปฏิบติัการทดสอบ โดยละเอียด 
และการรวมรายละเอียดโดยหน่วยงานเฉพาะกิจ มุมมองเหลา่นีจ้ะอธบิายใน บทท่ี 4 และ 6 
ที่รฐับาลสามารถทาํการอา้งอิงในการกาํหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งได ้
ความคิดเห็นทัง้หมดจะถูกรวมอยูใ่น ภาค ผนวก 3  


