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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) คือ แผนระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพ-
มหานครไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผน-
เฉพาะด้าน และบางพ้ืนที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่อง ต้องจัดทำแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะพ้ืนที่ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตข้ึน 
โดยความคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา ริเริ่มกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรม/โครงการ การจัดทำงบประมาณ 
รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในแต่ละกลุ ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป 

การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ สิ่งสำคัญในการกำหนดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลบริบทและศักยภาพ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ผนวกกับการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนไม่ว่าจะเป้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการระดมความคิดเห็น 
ตลอดจนการให้ข้อมูลแบบสอบถามโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถสังเคราะห์ประเด็น
ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายงาน
ผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ฉบับนี้ 
ได้รวบรวมข้อมูล ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ และทำการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคีการพัฒนาสำคัญ ทั้งภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่นำไปสู่การกำหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มฯ ที่ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง ๗ สำนักงานเขต 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) ประกอบด้วย สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขต
หนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ
สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พ้ืนที่รวม ๓๐๐.๐๗ ตารางกิโลเมตร  

จากข้อมูลจากการสำมะโนประชากรระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าประชากรในกลุ่มกรุงธนใต้
กว่า ๑.๓ ลา้นคน เป็นประชากรแฝงกวา่ ๔.๖ แสนคน และเขตที่มีประชากรแฝงมากที่สุด คือ บางขุนเทียน 
กว่า ๑.๑ แสนคน เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓ ที่ร้อยละ 
0.776 ต่อปี ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ ที่ร้อยละ ๒.๗๑๒ ต่อปี  
และหากใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ เพื่อคาดการได้ว่าประชากรแฝง
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พ้ืนที่กรุงธนใต้จะมีประชากรแฝงกว่า 474,281 คน และ
เมื่อรวมกับประชากรทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 ที่จำนวน 971,070 คน ทำให้สำนักงานเขตในกลุ่ม
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตนี้ต้องให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ต่ำกว่า 
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1,445,351 คน และด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ และระหว่างปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ มีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่าพื้นที่กรุงธนใต้ได้รับการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในปัจจุบัน และอนาคตพื้นที่นี้ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลต่อจำนวนประชากรและ/หรือผู้เยี่ยมเยือนในพื้นที่กรุงธนใต้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน 

บริบทของพื้นที่กรุงธนใต้ ในอดีต เปรียบเสมือนแหล่งอาหารของกรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร 
ชาวบ้านทำนาสวนยกร่องสำหรับปลูกผัก ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้น และดอกไม้ตามแนวคลอง (จากข้อมูลของ
สำนักการระบายน้ำ พบว่า ในพื้นที่กรุงธนใต้ มีคลองทั้งสิ้น ๓๒๓ คลอง มีความยาวรวม ๖๐๙,๖๖๖ 
เมตร และคู ลำราง ลำกระโดง ทั้งสิ้น ๑๓๕ คู ลำราง ลำกระโดง มีความยาวรวม ๕๗,๕๓๓ เมตร ) 
เนื่องจากสะดวกต่อการชักน้ำเข้าแปลงสวน และขนถ่ายผลผลิตไปส่งขายที่ปากคลองตลาด และยังคง
หลงเหลือภาพวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำชาวสวนเกษตร ทั้งไม้ผล อาทิ สวนส้มบางมดลุงสมจิตร ที่พยายาม
อนุรักษ์โดยการขยายพันธุ์ส้มบางมด สวนส้มบางมดลุงแดง ที่อาศัยน้ำคลองในการเลี้ยงดูส้ม แม้น้ำใน
คลองจะไม่ใสสะอาด แต่อาศัยการบำบัดน้ำธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้สวนของลุงแดง
สามารถใช้น้ำคลองดูแลส้มบางมดได้ สวนส้มผู้ ใหญ่ชาติ ที่ฟื้นสวนส้มบางมดในท่าข้ามเพื่ออนุรักษ์ 
และเปิดสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สวนลุงจุก ที่มีลิ้นจี่โบราณ และสวนมะพร้าว สวนมะพร้าวน้ำหอม
ลุงวิชัย สวนมะม่วงขาวนิยมที ่สวนน้อยรักษา ที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นของ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงสวนกล้วยไม้ สวนเตยหอม และสวนหมากที่กระจายในพ้ืนที่ และจุดเด่นด้าน
การเกษตรของพื้นที่ คือ สวนจำปีในพื้นที่กว่า 600 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศใน
ปัจจุบัน ซึ่งการประกอบอาชีพของชาวบ้านบริเวณนี้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันส่งผลให้กรุงธนใต้กลายเป็น
พ้ืนทีส่ีเขียวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ภาพสะท้อนของภูมิวัฒนธรรม ที่เป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวมอญ ทั้งจากภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญที่วัดท่าข้าม แสดงถึงความเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมชาวพุทธขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมมอญอันละเอียดประณีตหยั่งรากลึก ยังคงมีการ
แต่งกายชาวรามัญ ภาพจิตรกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของพื้นที่ในศาสนสถานต่าง ๆ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
ที่คนรุ่นใหม่พยายามทำให้กลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ เช่น พื้นที่ศิลปะริมคลองบางมด ตลาดน้ำคุณ
กะลา บ้านศิลปินคลองบางหลวง และลักษณะเด่นของพื ้นที ่กรุงธนใต้ คือ เป็นแห่งเดียวใน
กรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเล รวมถึงมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งสันทนาการขนาดใหญ่ของพื้นที่ 
และมีสัตว์ประจำถิ่น คือ ลิงแสมที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ที่สำคัญ 

เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
พบว่าในกลุ่มกรุงธนใต้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน ๗ ลักษณะ คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหนาแน่น
ปานกลางและหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทพาณิชย กรรม และที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งนี้ ในร่างผังเมืองรวม ฉบับที่ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลดลงเหลือ ๖ ลักษณะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กล่าวคือ เมืองมีการขยายตัวและเปลี่ยนภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่
ในพื้นที่เขตบางแคสูงมาก ซึ่งพื้นที่บางบริเวณในเขตบางแค มีประชากรหนาแน่นเกินกว่าเกณฑ์
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มาตรฐานที่ผังเมืองรวมฉบับที่ ๓ กำหนด ซึ่งภาพรวมการรวมกลุ่มหรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
พบว ่ามีช ุมชนทั ้งหมด ๒๙๘ ช ุมชน คิดเป ็นร ้อยละ ๑๔.๔๑ ของจำนวนชุมชนทั ้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นชุมชนแออัด ๖๙ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ๔๒  ชุมชน ชุมชนชานเมือง ๗๖ 
ชุมชน ชุมชนเมือง ๑๐๑ ชุมชน เคหะชุมชน ๖ ชุมชน และอาคารสูง ๔ ชุมชน เขตที่มีชุมชนมากที่สุดคือ
เขตหนองแขมมี ๗๔ ชุมชน รองลงมา คือ เขตภาษีเจริญ มี ๕๔ ชุมชน และในภาพรวมกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมากที่สุด มี ๑๐๑ ชุมชน  

จากลักษณะของโครงสร้างประชากร ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการรวมกลุ่มหรือชุมชน
ข้างต้น ส่งผลต่อความต้องการบริการสาธารณะที่หลากหลาย อาทิ จำนวนปริมาณขยะในพื้นที่ส่งผลต่อ
ความต้องการต่อความสามารถในการจัดการขยะ จากการคึกษาพบว่า แหล่งกำเนินขยะมูลฝอยที่สำคัญ 
จำแนกได้ ๓ แหล่ง (กรมอนามัย, 2553) คือ ๑) ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานที่ต่าง ๆ 
ในชุมชน เช ่น ที ่พ ักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาดสด สถานที ่ราชการ โรงพยาบาล คลินิก 
สถานพยาบาล ๒) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม กิจการทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูก 
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ ๓) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต 
วัสดุ วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของแต่ละสำนักงานเขต
ในกลุ่มกรุงธนใต้ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖  - ๒๕๖๒ พบว่ามีจำนวนปริมาณมูลฝอยมากที่สุดใน
เขตบางขุนเทียน และเขตบางแค และน้อยที่สุดในเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุตามลำดับ โดยที่
ทุกเขตมีแนวโน้มปริมาณมูลฝอยลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยทั้งกลุ่มเขตในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปริมาณ ๕๑๗,๕๔๔.๔๘ ตัน หรือ ๑,๔๑๗.๙๓ ตัน/วัน 

เมื่อนำผลการศึกษาบริบทประชากรและความแออัดของพื้นที่ สามารถคาดการณ์อนาคตได้ว่า 
ประชากรในพื้นที่มีแนวโน้มต่อความต้องการพื้นที่สาธารณะในทิศทางบวก ซึ่งในปัจจุบันศักยภาพของ
พื้นที่สาธารณะของกรุงธนใต้ จากข้อมูลพื้นที่สีเขียว พบว่า ปริมาณพื้นที่สีเขียวของกลุ่มเขตกรุงธนใต้มี
มากที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนประชากรต่อพ้ืนที่สวนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครสูงถึง
ร้อยละ ๗.๙๓ ตารางเมตรต่อคน ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่า
เมืองใหญ่แต่ละเมืองควรมีอัตราพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย ๙ ตารางเมตรต่อคน และที่ปริมาณพื้นที่ที่ว่าง 
มากถึง ๕๒๕ แห่ง คิดเป็น ๘,๓๒๗,๖๔๘.๓๐๕ ตารางเมตร ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ว่างดังกล่าว 
ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public space) ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้เพิ่มเติมได้ สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาที่มาจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ทั้ง ๔ ครั้ง และกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้  ในประเด็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กรุงธนใต้ในอนาคตที่สำคัญ คือ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 
(เส้นทางธรรมศาสตร์–มหาชัย) รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) และรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล พบว่า ในพื้นที่กรุงธนใต้ จะเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของเมือง และเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่ โดยคนที่มีที่อยู่พักอาศัยในชานเมืองสามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ 
ได้โดยไม่จำเป็นต้องพักอาศัยในกรุงเทพฯ เดินทางได้สะดวกมากขึ้น มีทางเลือกการเดินทางมากขึ้น 
รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น เนื่องจากจะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเวลาที่
ใช้ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และยังเป็นการสร้างการเข้าถึงพ้ืนที่กรุงธนใต้ได้สะดวกและ
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มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในช่วง ๕ ปีนี้ในพื้นที่ยังต้องทนอยู่กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากการ
พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า เช่นกัน 

ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และประเด็นความต้องการของคนในพื้นที่พบว่า ประเด็นสำคัญที่
พ้ืนที่ต้องการ คือ พื้นที่สาธารณะคุณภาพ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ (access & linkages) จากการ
จัดให้มี และทำการเชื่อมโยงเรื่องราว เชื่อมโยงการเข้าถึง ทั้งในเชิงกายภาพและแบบจำลองเสมือนจริง 
(Virtual) หรือในรูปแบบดิจิทัล (Digital) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนและออกแบบโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) ที่หลากหลาย อาทิ Shuttle bus เรือ หรือแม้แต่จักรยานให้เชื่อมต่อกับโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนหลักของพื้นที่ (โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า หรือโครงข่ายการขนส่งทางราง) ให้ระบบ
การเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและสม่ำเสมอให้เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้บริการ (uses & activities) ดังเช่น ข้อเสนอให้มีปฏิทินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในพื้นที่ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนแล้ว 
ในอีกมุมจะเป็นการฟ้ืนฟูสถานที่ให้สะดวกสบายและดูดี (comfort & image) เพ่ือรองรับกิจกรรมที่จัดขึ้น 
และเอ้ือต่อการเข้าสังคม (sociability) ของคนในพ้ืนที่ด้วยสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
ที ่ประสบความสำเร ็จของ Project for Public Spaces (PPS) ควบคู ่ก ับการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน ในด้านการจัดการ
ขยะและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  การจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของนิเวศน์ชุมชนและส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยว
แบบมุ่งเป้า และการสร้างการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กันยายน 2563
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บทท่ี ๑  
ข้อมูลเบือ้งต้น 

๑.๑ ความสำคัญและความเป็นมา 
ประเด็นท้าทายสำคัญในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนจากการจัดทำ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) คือ แผนระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพ-
มหานครไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาบางด้านมีปัญหารุนแรง และซับซ้อน ต้องจัดทำแผน-
เฉพาะด้าน และบางพ้ืนที่มีปัญหารุนแรงเฉพาะเรื่อง ต้องจัดทำแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะพ้ืนที่ 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตข้ึน 
โดยความคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา ริเริ่มกลไก และกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรม/โครงการ การจัดทำงบประมาณ 
รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในแต่ละกลุ ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้ข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่
การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป 

การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ สิ่งสำคัญในการกำหนดสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูลบริบทและศักยภาพ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ผนวกกับการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนไม่ว่าจะเป้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการระดมความคิดเห็น 
ตลอดจนการให้ข้อมูลแบบสอบถามโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถสังเคราะห์ประเด็น
ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายงาน
ผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ฉบับนี้ 
ได้รวบรวมข้อมูล ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ และทำการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคีการพัฒนาสำคัญ ทั้งภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่นำไปสู่การกำหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มฯ ที่ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง ๗ สำนักงานเขต 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) ประกอบด้วย สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขต
หนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ
สำนักงานเขตทุ่งครุ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่ของกลุ่มกรุงธนใต้ 

 
ดังนั้น การพัฒนาเชิงพื้นที่พื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

จำเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาทั้งในระดับประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน และสำนักงานเขต ทำให้นำไปสู่การตั้ง
คำถามหลักของการศึกษา/วิจัยว่า การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ ควรมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ได้แนวทางการ
ระบุประเด็นศักยภาพของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างบูรณาการ และมีความ
สอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และภาพอนาคตของพ้ืนที่ 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้  

๑.๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาพ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๓.๑ กลุ่มประชาสังคมรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ของตนเอง และแนวทาง/ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา 

๑.๓.๒ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีภาคประชาสังคมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนา 



บทท่ี ๒  
ปัจจัยบริบทของพื้นที่ 

๒.๑ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 
กลุ ่มกรุงธนใต้ ครอบคลุมพื ้นที ่การปกครอง ๗ สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) 

ประกอบด้วย สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบาง
ขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตทุ่งครุ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
พบว่าในกลุ่มกรุงธนใต้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน ๗ ลักษณะ คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหนาแน่น
ปานกลางและหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และท่ีดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓    
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ของกลุ่มกรุงธนใต้ 

ที่มา : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง, ๒๕๖๓ 
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ทั้งนี้ ในร่างผังเมืองรวม ฉบับที่ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินลดลงเหลือ ๖ ลักษณะ โดยเขตสีขาวมี
กรอบและเส้นทแยงสีเขียว หรือ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยเปลี่ยนเป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กล่าวคือ เมืองมีการขยายตัวและเปลี่ยนภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่
ในพื้นที่เขตบางแคสูงมาก ซึ่งพื้นที่บางบริเวณในเขตบางแค มีประชากรหนาแน่นเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ผังเมืองรวมฉบับที่ ๓ กำหนด 
 

 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๔ของ
กลุ่มกรุงธนใต้ 

ที่มา : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓  
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ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่รวม ๓๐๐.๐๗ 
ตารางกิโลเมตร พิจารณารายเขต ดังนี้ 

๒.๑.๑ เขตภาษีเจริญ มีอาณาเขต (สำนักงานเขตภาษีเจริญ, 2558)  ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตตลิ่งชัน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตจอมทอง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตบางแค 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๗ แขวง ได้แก่ แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน แขวงบางแวก แขวงบาง
จาก แขวงคลองขวาง แขวงปากคลองภาษีเจริญ และแขวงคูหาสวรรค์ รวม ๑๗.๘๓๔ ตร.กม. 

๒.๑.๒ เขตบางแค มีอาณาเขต (สำนักงานเขตบางแค, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตทวีวัฒนา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตภาษีเจริญ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตบางบอน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตหนองแขม 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๔ แขวง  ได้แก่ แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค และแขวง
หลักสอง รวม ๔๔.๔๕๖ ตร.กม. 

๒.๑.๓ เขตหนองแขม มีอาณาเขต (สำนักงานเขตหนองแขม, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตทวีวัฒนา (คลองบางไผ่เป็นเส้นแข่งเขต) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตบางแค (คลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแข่งเขต) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตบางบอน (คลองหนามแดงเป็นเส้นแบ่งเขต) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (คลองสี่วาเป็น 

เส้นแบ่งเขต) และอ.สามพราน จ.นครปฐม (คลอง
ศรีสำราญเป็นเส้นแบ่งเขต) 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๒ แขวง  ได้แก่ แขวงหนองค้างพลู แขวงหนองแขม แขวงบางแค และ
แขวงหลักสอง รวม ๓๕.๘๒๕ ตร.กม. 

๒.๑.๔ เขตบางขุนเทียน มีอาณาเขต (สำนักงานเขตบางขุนเทียน, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตบางบอน 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตบางบอน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตจอมทอง  เขตทุ่งครุ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  จ. สมุทรสาคร จ. สมุทรปราการ และอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ. สมุทรสาคร 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๒ แขวง  ได้แก่ แขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำ รวม ๑๒๐.๖๘๗ ตร.กม. 
๒.๑.๕ เขตบางบอน มีอาณาเขต (สำนักงานเขตบางบอน, ม.ป.ป.) ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตหนองแขม และเขตบางแค 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตจอมทอง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขตบางขุนเทียน 
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ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. กระทุ่มแบน และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๔ แขวง  ได้แก่ แขวงบางบอนเหนือ แขวงบางบอนใต้ แขวงคลองบาง
บอน และ แขวงคลองบางพราน รวม ๓๔.๗๔๕ ตร.กม. 

๒.๑.๖ เขตราษฎร์บูรณะ มีอาณาเขต (สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ, 2561) ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตบางคอแหลม เขตธนบุรีและเขตยานนาวา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตทุ่งครุ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตจอมทอง 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๒ แขวง  ได้แก่ แขวงราษฎร์บูรณะ และแขวงบางปะกอก รวม 
๑๕.๗๘๒ ตร.กม. 

๒.๑.๗ เขตทุ่งครุ มีอาณาเขต (สำนักงานเขตทุ่งครุ, ม.ป.ป.) ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขตราษฎร์บูรณะ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ จ.สมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียน 

แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๒ แขวง  ได้แก่ แขวงบางมด (๙.๑๕ ตร.กม.) และแขวงทุ่งครุ (๑๗.๖๙ 
ตร.กม.) รวม ๓๐.๗๔๑ ตร.กม. 
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๒.๒ หน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่ 
หน่วยงานบริการทางสังคมในพ้ืนที่ที่สำคัญ โดยจำแนกตามด้าน ดังนี้ 
๒.๒.๑ ด้านการศึกษา 

 
ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของที่ตั้งสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓ 

(https://qrgo.page.link/nmLBk) 

จากภาพที่ ๔ แสดงการกระจายตัวของที่ตั้งสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มกรุงธนใต้ 
โดยแบ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน ๙๐ โรงเรียน ทั้งในในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (๗๐ โรงเรียน) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๐ โรงเรียน) 
กระจายตัวครอบคลุมทั้ง ๗ เขต สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ 
เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขมและเขตภาษีเจริญ วิทยาลัย จำนวน ๒ แห่ง ในเขตราษฎร์บูรณะ
และเขตบางบอน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวน ๓ แห่ง ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขมและ
เขตราษฎร์บูรณะ
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๒.๒.๒ ศาสนสถาน 

 
ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการกระจายตัวของศาสนสถานของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

(https://qrgo.page.link/uocVs) 

จากภาพที่ ๕ แสดงการกระจายตัวของศาสนสถานของกลุ่มกรุงธนใต้ โดยแบ่งเป็นวัด จำนวน 
๖๘ แห่ง มัสยิด จำนวน  ๑๐ แห่ง โบสถ์คริสต ์๘ แห่ง ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวและความเชื่อของชุมชนด้วย และยังเป็นสถานที่
บอกเล่าถึงศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้น ๆ ผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่าง ๆ ในสถานที่ด้วย
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๒.๒.๓ ด้านความปลอดภัย 

 
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายตัวของที่ตั้งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และจุดเสี่ยงภัย

สะพานลอยของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

(https://qrgo.page.link/H๑๑ai) 

จากภาพที่ ๖ แสดงการกระจายตัวของที่ตั้งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ และจุดเสี่ยงภัยสะพานลอย
ของกลุ่มกรุงธนใต้ โดยแบ่งเป็นสถานีดับเพลิง จำนวน ๕ สถานีดับเพลิง และ ๒ สถานีดับเพลิงย่อย  
ในพ้ืนที่เขตบางแค เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน และเขตราษฎร์บูรณะ สถานีตำรวจ จำนวน ๑๔ สถานี  
กระจายตัวครอบคลุมทั้ง ๗ เขต 
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๒.๒.๔ ด้านสาธารณสุข 

 
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการกระจายตัวของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

(https://qrgo.page.link/eGUWW) 

จากภาพที่ ๗ แสดงการกระจายตัวของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกลุ่มกรุงธนใต้
โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล จำนวน ๑๖ แหง่ ในพ้ืนที่เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจรญิ เขตราษฎรบูรณะ 
เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม และศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๑๐ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข
สาขา จำนวน ๒๒ แห่ง กระจายตัวครอบคลุมทั้ง ๗ เขต 
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๒.๒.๕ ด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ 

 
ภาพที่ 8 แผนที่แสดงการกระจายตัวของอุปกรณ์สำหรับจัดการน้ำในพ้ืนที่กับพ้ืนที่จุดอ่อนน้ำท่วม

ของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓ ประมวลผลโดยผู้วิจัย

(https://qrgo.page.link/DJDMT) 

จากภาพที่ ๘ แสดงการกระจายตัวของอุปกรณ์สำหรับจัดการน้ำในพ้ืนที่กับพ้ืนที่จุดอ่อนน้ำท่วม
ของกลุ่มกรุงธนใต้ จะเห็นได้ว่ามีบึงรับน้ำแก้มลิงเพียงแค่ 1 จุดในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อจุดอ่อนน้ำท่วมของ
พ้ืนที่ ทั้งนี้ด้วยลักษณะของพ้ืนที่ที่มีแนวคู คลองและลำประโดงกระจายในพ้ืนที่ สามารถช่วยลดปัจจัยที่
ทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมลงได้ 
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ตารางท่ี 1 จำนวนข้าราชการกทม.สามัญ ข้าราชการครูกทม. ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

หน่วยงาน  
ข้าราชการกทม.สามัญ ข้าราชการครูกทม. ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว  

รวม กรอบ
อัตรากำลัง   

คนครอง  
ตำแหน่ง

ว่าง 
กรอบ

อัตรากำลัง 
คนครอง  

ตำแหน่ง
ว่าง  

กรอบ
อัตรากำลัง 

คนครอง  
ตำแหน่ง

ว่าง  
กรอบ
อัตรา 

ทดแทน โครงการ 

สำนักงานเขต
ภาษีเจรญิ   ๑๖๒ ๑๕๐ ๑๒ ๔๐๕ ๓๘๒ ๒๓ ๔๒๖ ๔๐๑ ๒๕ ๑๗๓ - -   ๒,๑๕๙  
สำนักงานเขต
บางแค  ๑๕๙ ๑๕๔ ๕ ๑๕๒ ๑๕๐ ๒ ๕๑๔ ๔๘๕ ๒๙ ๒๔๙ ๑ -   ๑,๙๐๐  
สำนักงานเขต
หนองแขม   ๑๔๔ ๑๓๘ ๖ ๙๐๐ ๘๗๐ ๓๐ ๔๓๕ ๓๙๗ ๓๘ ๒๑๑ - -   ๓,๑๖๙  
สำนักงานเขต
บางขุนเทียน  ๑๖๔ ๑๕๐ ๑๔ ๘๓๐ ๘๐๕ ๒๕ ๕๐๒ ๔๖๗ ๓๕ ๓๑๐ ๑ -   ๓,๓๐๓  
สำนักงานเขต
บางบอน  ๑๔๓ ๑๓๔ ๙ ๑๗๑ ๑๖๖ ๕ ๓๗๗ ๓๔๕ ๓๒ ๒๒๒ ๒ -   ๑,๖๐๖  
สำนักงานเขต
ราษฎร์บรูณะ   ๑๔๓ ๑๓๗ ๖ ๒๒๙ ๒๒๙ - ๓๙๑ ๓๖๓ ๒๘ ๑๙๐ ๕ -   ๑,๗๒๑  
สำนักงานเขต
ทุ่งครุ  ๑๔๖ ๑๓๖ ๑๐ ๔๔๕ ๔๓๘ ๗ ๓๔๒ ๓๑๒ ๓๐ ๒๐๔ ๗ -   ๒,๐๗๗  

รวม ๑,๐๖๑ ๙๙๙ ๖๒ ๓,๑๓๒ ๓,๐๔๐ ๙๒ ๒,๙๘๗ ๒,๗๗๐ ๒๑๗ ๑,๕๕๙ ๑๖ - ๑๕,๙๓๕ 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๑
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๒.๓ ลักษณะด้านประชากรของพ้ืนที่ 
ประชากรของประเทศไทยมีการเปลี ่ยนแปลงไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร 

(Demographic Transition Theory)1 นั่นคือ เปลี่ยนจากประชากรที่มีอัตราเกิดสูง อัตราตายสูง มาสู่
ภาวะที่อัตราเกิดยังคงสูง ขณะที่อัตราตายค่อย ๆ ลดต่ำ และในที่สุดมาสู่ภาวะที่ทั้งอัตราเกิดและอัตราตายต่ำ 
ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ข้อมูลด้านประชากรหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาการเติบโตของประชากรในกลุ่มกรุง ธนใต้ 
มาจากข้อมูลทะเบียนราษฎร2 และจากสำมะโนประชากร3 ซึ่งจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ตามการแจงนับในสำมะโนประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนประชากร
ในกรุงเทพมหานครเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีจำนวน ๔,๖๙๗,๐๗๑ คน และได้เพิ่มขึ้นเป็น ๖,๓๕๕,๑๔๔ คน 
และ ๘,๓๐๕,๒๑๗ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามลำดับ ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับ
ประชากรทั่วราชอาณาจักร 
  

 
1 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากร มีข้อสมมุติฐานที่ว่า รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรจะมี

ความสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของสังคม และเสนอว่า รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของประชากรมี ๓ ขั้น 
ดังนี้  

ขั้นที่ ๑ เป็นขั้นของสังคมเกษตรกรรมก่อนยุคอุตสาหกรรม จำนวนประชากรจะมีการเพิ่มอย่างช้า ๆ 
เพราะมีอัตราการเกิดสูง เนื่องมาจากสังคมต้องใช้แรงงานในการผลิตประกอบกับไม่มีการคุมกำเนิด และมีอัตราการ
ตายสูงเช่นกัน เพราะมาตราฐานการดำรงชีพต่ำและใช้วิธีการทางการแพทย์แบบโบราณ 

ขั้นที่ ๒ เป็นขั้นของสังคมที่กำลังกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม จำนวนประชากรจะมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เพราะมีอัตราการเกิดสูง เนื่องจากสังคมมีความสามารถในการผลิตอาหารได้ดีและสามารถควบคุมการเกิด
โรคภัยได้ดี ทำให้อัตราการตายลดลงเป็นอย่างมาก ในขั้นนี้ทำให้มัธทาสเกิดแนวความคิดและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประชากรเพื่อเตือนให้เห็นอัตรายจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว 

ขั้นที่ ๓ เป็นขั้นที่สังคมมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมอุตสาหกรรมเต็มที่ ประชากรมีการเพิ่มอย่างช้า ๆ 
อีกครั้ง เพราะอัตราการเกิดต่ำ อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีการควบคุมการเกิดอย่าง
แพร่หลาย แม้ว่าประชากรจะมีมาตราฐานในการครองชีพที่ดี แต่การมีบุตรเพิ่มขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจน
เป็นอุปสรรคในการครองชีพ และการมีบุตรน้อยทำให้สตรีสามารถออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาสนับสนุน
ครอบครัวได้สะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ประชากรมีอัตราการตายลดลง 
ดังนั้นการเพิ่มของประชากรจึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อีกครั้ง 

2 เป็นข้อมูลการจดทะเบียนประชากรไทยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

3 เป็นข้อมูลการแจงนับคนทุกคนที่อาศัยอยู่ประจำในประเทศไทย ณ วันสำมะโน (วันอ้างอิงของการแจง
นับ) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และดำเนินการทุก ๑๐ ปี สำมะโนประชากรครั้งสุดท้ายดำเนินการเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร และร้อยละการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๓ 

พ.ศ. 
จำนวนประชากร ประชากรสำมะโน 

- ทะเบียนราษฎร 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ประชากรต่อปี 

สำมะโน ทะเบียนราษฎร สำมะโน ทะเบียนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร 
๒๕๓๓ ๕,๘๘๒,๔๑๐ ๕,๕๔๖,๙๓๗ ๓๓๕,๔๗๓ ๒.๕๒ ๐.๗๖ 
๒๕๔๓ ๖,๓๕๕,๑๔๔ ๕,๖๘๐,๓๘๐ ๖๗๔,๗๖๔ ๐.๘๐ ๐.๒๔ 
๒๕๕๓ ๘,๓๐๕,๒๑๙ ๕,๗๐๑,๓๙๔ ๒,๖๐๓,๘๒๕ ๒.๙๕ ๐.๐๔ 
ประเทศไทย 
๒๕๓๓ ๕๔,๕๔๘,๕๓๐ ๕๖,๓๐๓,๒๗๓ -๑,๗๕๔,๗๔๓ ๒.๑๗ ๑.๙๙ 
๒๕๔๓ ๖๐,๙๑๖,๔๔๑ ๖๑,๘๗๘,๗๔๖ -๙๖๒,๓๐๕ ๑.๑๗ ๐.๙๙ 
๒๕๕๓ ๖๕,๙๘๑,๖๕๙ ๖๓,๘๗๘,๒๖๗ ๒,๑๐๓,๓๙๒ ๐.๘๐ ๐.๓๒ 

ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ; ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง  

เมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของกลุ่มกรุงธนใต้ ตามที่ปรากฏใน
สำมะโนประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกลุ่มกรุงธนใต้ พบว่าจำนวน
ประชากร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มากที่สุด คือ เขตภาษีเจริญ เขตราษฎรบูรณะ เขตบางขุนเทียน และเขต
หนองแขม มีจำนวน ๒๕๖,๔๕๐ คน ๑๘๓,๐๖๙ คน ๑๔๕,๒๓๕ และ ๘๔,๓๙๖ คน ตามลำดับ (ไม่
รวมเขตบางแค เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ) ในขณะที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวนประชากรมากที่สุด 
คือ เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม มีจำนวน ๑๙๒,๕๐๔ คน ๑๕๘,๘๒๗ คน และ 
๑๒๒,๐๖๒ คน ตามส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนประชากรมากที่สุด คือ เขตบางแค และเขตบางขุนเทียน 
มีจำนวน ๒๙๐,๙๑๑ คน และ ๒๗๖,๔๘๘ คน ตามลำดับ และความแตกต่างของจำนวนประชากร
กรุงเทพมหานคร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรต่ำกว่าจำนวนที่แจงนับได้ตามสำมะโนประชากร
ทั้งสิ้น (ดังได้แสดงความแตกต่างไว้แล้วในตารางที่ ๑) ความแตกต่างเช่นนี้ย่อมทำให้เกิดความแตกต่าง
ในเชิงวิเคราะห์การเปลี่ยนจำนวนและอัตราเพ่ิมประชากร (และสะท้อนถึงการเป็นภาระการให้บริการ
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร) 

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบจำนวนประชากรตามที่ปรากฏในสำมะโนประชากรระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ ของกลุ่มกรุงธนใต้ แสดงอัตราการเพิ่มประชากรมากที่สุดในเขตหนองแขม ที่ระดับ
ร้อยละ ๓.๗๕๙ ในขณะที่เขตที่มีประชากรลดลงมากที่สุด คือ เขตราษฎร์บูรณะ เขตภาษีเจริญ และ
เขตบางขุนเทียน ที่ระดับร้อยละ -๕.๒๒๒ ร้อยละ -๔.๖๗๘ และร้อยละ -๑.๘๘๙ ตามลำดับ (ไม่รวม
เขตบางแค เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ) ส่วนการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ มี
อัตราการเพิ่มของประชากรมากที่สุด ในเขตบางขุนเทียน ที่ระดับร้อยละ ๘.๗๐๔ และเขตบางบอน 
เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ และเขตบางแค ที่ระดับร้อยละ ๕.๓๒๑ ร้อยละ ๔.๖๖๐ ร้อยละ ๔.๓๙๓ 
และร้อยละ ๔.๒๑๕ ตามลำดับ 

ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรในของกลุ่มกรุงธนใต้ สำมะโนประชากร
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๓ พบว่าในปี พศ. ๒๕๓๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ เขตราษฎร์บูรณะ เท่ากับ ๑๔,๔๓๗.๗๑ คน/ตารางกิโลเมตร และ ๘,๔๔๔.๘๕ 
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คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ เขตภาษีเจริญ เท่ากับ ๑๓,๔๘๒.๗๗ คน/ตารางกิโลเมตร และ 
๘,๓๕๐.๒๗ คน/ตารางกิโลเมตร และในปี พศ. ๒๕๕๓ เขตภาษีเจริญ มีความหนาแน่นของประชากร
มากที่สุด เท่ากับ ๑๐,๓๗๙.๕๙ คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเขตที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดในกลุ่มกรุงธน
ใต้ คือ เขตบางขุนเทียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรตลอด
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๓ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ความหนาแน่นกระจายตัวออกจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 
ออกสู่พ้ืนที่ชานเมืองมากขึ้น เรื่อย ๆ  

นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลจากการสำมะโนประชากรระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครั้งแรกที่มี
การเพิ่มคำถามว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่ประจำ (ครัวเรือนที่ถูกแจงนับ) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลังนั้นหรืออยู่ที ่อื ่น ซึ่งคำถามนี้สามารถสะท้อน “ประชากรแฝง”4 ที่แท้จริง และแม่นยำกว่าการ
พิจารณาจากค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลทะเบียนราษฎรกับข้อมูลตามการแจงนับในสำมะโนประชากร 
และจากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า สำมะโนประชากรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นับคนในกรุงเทพมหานครได้ ๘.๓ 
ล้านคน ในจำนวนนี้ ราว ๓.๑ ล้านคน (ร้อยละ ๓๖.๙) เป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ตนอาศัยอยู่ 
หรือเรียกได้ว่าเป็นประชากรแฝง โดยในกลุ่มกรุงธนใต้มีประชากรแฝงตามความหมายนี้สูงถึง ร้อยละ 
๓๖.๘๖ คือ ประชากรในกลุ่มกรุงธนใต้กว่า ๑.๓ ล้านคน เป็นประชากรแฝงกว่า ๔.๖ แสนคน และเขตที่
มีประชากรแฝงมากที่สุด คือ บางขุนเทียน กว่า ๑.๑ แสนคน 

 
4 “ประชากรแฝง” หมายถึง ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหนึ่ง แต่ได้เข้ามาอยู่อาศัยในอีกจังหวัดหนึ่งโดย
ไม่ได้แจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านของจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาเดิม และไม่แจ้งการย้ายเข้ามายังจังหวัดที่อาศัย
อยู่ในปัจจุบัน  
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ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร จำแนกรายเขตของกลุ่มกรุงธนใต้ตามสำมะโนประชากร พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  

เขตการปกครอง 
(กลุ่มการปฏิบตัิงาน 
ของสำนักงานเขต) 

พื้นที ่
(ตาราง

กิโลเมตร) 

ประชากร (คน) ประชากรแฝง (คน) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(% ต่อปี) 
ความหนาแน่น  

(คน/ตารางกโิลเมตร) 

๒๕๓๓ ๒๕๔๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ร้อยละ 
๒๕๓๓ – 
๒๕๔๓ 

๒๕๔๓ - 
๒๕๕๓ 

๒๕๓๓ ๒๕๔๓ ๒๕๕๓ 

กรุงเทพมหานคร ๑,๕๗๕.๘๕ ๕,๘๘๒,๔๑๐ ๖,๓๕๕,๑๔๔ ๘,๓๐๕,๒๑๙ ๓,๐๖๑,๕๘๓ ๓๖.๘๖ ๐.๗๗๖ ๒.๗๑๒ ๓,๗๓๒.๘๔ ๔,๐๓๒.๘๓ ๕,๒๗๐.๓๐ 
กลุ่มกรุงธนใต ้ ๓๐๙.๙๙ ๖๖๙,๑๕๐ ๘๘๐,๘๙๒ ๑,๓๕๖,๗๖๑ ๔๖๑,๗๕๙ ๓๔.๐๓   ๓๑,๓๘๐ ๓๐,๕๘๙ ๔๑,๓๘๔ 
๑. เขตภาษีเจริญ ๑๙.๐๒ ๒๕๖,๔๕๐ ๑๕๘,๘๒๗ ๑๙๗,๔๒๖ ๕๒,๑๘๕ ๒๖.๔ -๔.๖๗๘ ๒.๑๙๙ ๑๓,๔๘๒.๗๗ ๘,๓๕๐.๒๗ ๑๐,๓๗๙.๕๙ 
๒. เขตบางแค ๔๗.๙๕ N/A ๑๙๒,๕๐๔ ๒๙๐,๙๑๑ ๙๘,๒๕๐ ๓๓.๘ N/A ๔.๒๑๕ N/A ๔,๐๑๔.๙๒ ๖,๐๖๗.๓๓ 
๓. เขตหนองแขม ๓๖.๒๙ ๘๔,๓๙๖ ๑๒๒,๐๖๒ ๑๙๒,๔๘๙ ๕๘,๑๒๔ ๓๐.๒ ๓.๗๕๙ ๔.๖๖๐ ๒,๓๒๕.๒๙ ๓,๓๖๓.๐๖ ๕,๓๐๓.๔๙ 
๔. เขตบางขุนเทียน ๑๒๗.๙๙ ๑๔๕,๒๓๕ ๑๒๐,๐๑๖ ๒๗๖,๔๘๘ ๑๑๗,๐๖๐ ๔๒.๓ -๑.๘๘๙ ๘.๗๐๔ ๑,๑๓๔.๖๙ ๙๓๗.๖๖ ๒,๑๖๐.๑๕ 
๕. เขตบางบอน ๓๓.๙๖ N/A ๘๒,๕๘๕ ๑๓๘,๖๙๘ ๕๗,๖๕๓ ๔๑.๖ N/A ๕.๓๒๑ N/A ๒,๔๓๑.๖๗ ๔,๐๘๓.๘๘ 
๖. เขตราษฎร์บูรณะ ๑๒.๖๘ ๑๘๓,๐๖๙ ๑๐๗,๐๘๐ ๑๑๐,๓๙๑ ๓๒,๕๘๖ ๒๙.๕ -๕.๒๒๒ ๐.๓๐๕ ๑๔,๔๓๗.๗๑ ๘,๔๔๔.๘๕ ๘,๗๐๕.๙๔ 
๗. เขตทุ่งคร ุ ๓๒.๑ N/A ๙๗,๘๑๘ ๑๕๐,๓๕๘ ๔๕,๙๐๑ ๓๐.๕ N/A ๔.๓๙๓ N/A ๓,๐๔๗.๐๓ ๔,๖๘๓.๖๕ 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (๒๕๖๓) , คำนวณจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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และเมื่อพิจารณาจำนวนประชากรหลักฐานการทะเบียนราษฎรในช่วงปีที่ศึกษา (พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพ.ศ. ๒๕๕๘) พบว่าเขตบางแคมีจำนวน
ประชากรมากที่สุดในกลุ่มกรุงธนใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
น้อยที่สุดในเขตหนองแขม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และปี พ.ศ. ๒๕๔๓ น้อยที่สุดในเขตบางบอน และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ น้อยที่สุดในเขตเขตราษฎร์บูรณะ 

ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของกลุ่มกรุงธนใต้ ตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร
ในช่วงปีที่ศึกษารายคู่ พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๘ ของกลุ่มกรุงธนใต้ แสดงอัตราการเพ่ิม
ประชากรมากที่สุด ในเขตหนองแขมเท่ากับ ร้อยละ ๙.๕๔๗ ต่อปี น้อยที่สุด คือ เขตราษฎร์บูรณะ 
ร้อยละ -๐.๙๓๒ ต่อปี เช่นเดียวกับในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ ที่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมากที่สุดและน้อยที่สุดยังคงเป็นเขตหนองแขม และเขตราษฎร์บูรณะ เช่นเดิม ที่ระดับ
ร้อยละ ๘.๗๗๖ ต่อปี และร้อยละ -๒.๐๗๔ ต่อปีตามลำดับ ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดในเขตบางบอน ร้อยละ ๔.๙๒๙ ต่อปี
และน้อยที่สุดในเขตภาษีเจริญ ที่ร้อยละ -๐.๖๙๓ ต่อปี  และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ และ
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘  อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดในเขตบางขุนเทียน ที่ระดับ
ร้อยละ ๓.๓๒๕ ต่อปี และร้อยละ ๒.๕๕๐ ต่อปี ตามลำดับ และน้อยที่สุดในเขตราษฎร์บูรณะเช่นกัน  
ระดับร้อยละ -๑.๐๔๒ ต่อปี และร้อยละ -๑.๑๗๙ ต่อปี ตามลำดับ 

จากการทบทวนและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากรของกรุงธนใต้ในอดีตที่ผ่านมา ทำให้
ทราบว่า ในพื้นที่ของกรุงธนใต้ต้องรองรับ ประชากรที่อาศัยอยู่ประจำโดยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หลังที่ตนอาศัยอยู่ หรืออาจมีชื่ออยู่ในบ้านหลังอ่ืน นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาทั้งประชากรไทยและ
ชาวต่างชาติ ผู ้ที ่เข้ามาเยี ่ยมเยือน (Visitors) (นักท่องเที ่ยว และนักทัศนาจร) ประชากรแฝง 
(ประชากรแฝงกลางวันเพื่อเข้ามาทางานหรือเรียนหนังสือ และประชากรแฝงกลางคืน (ผู้ที่อยู่ประจำ
โดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ตนอาศัยอยู่) รวมถึงคนไร้บ้านซึ่งมีทั้งคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในที่
สาธารณะและอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งข้อมูลหลายส่วนไม่การจัดเก็บและสำรวจเป็นรายพื้นที่
กลุ่มเขต 



- ๑๘ - 

 

ตารางท่ี 4 จำนวนประชากรรายเขตของกลุ่มกรุงธนใต้ ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพ.ศ. ๒๕๕๘ 
เขตการปกครอง 

(กลุ่มการปฏิบตัิงาน 
ของสำนักงานเขต
กลุ่มกรุงธนใต)้ 

ประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (% ต่อปี) 

๒๕๓๓ ๒๕๓๘ ๒๕๔๓ ๒๕๔๘ ๒๕๕๓ ๒๕๕๘ ๒๕๓๓ – ๒๕๓๘ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 

๑. เขตภาษีเจริญ ๑๔๔,๕๐๘ ๑๔๔,๐๓๑ ๑๔๑,๐๖๓ ๑๓๖,๒๔๐ ๑๓๑,๓๖๓ ๑๒๘,๔๖๑ -๐.๐๖๖ -๐.๔๑๖ -๐.๖๙๓ -๐.๗๒๖ -๐.๔๔๖ 
๒. เขตบางแค ๑๔๔,๘๑๒ ๑๗๓,๔๘๗ ๑๗๔,๔๖๖ ๑๘๙,๒๕๗ ๑๙๓,๑๙๐ ๑๙๒,๒๘๑ ๓.๖๗๙ ๐.๑๑๓ ๑.๖๔๑ ๐.๔๑๒ -๐.๐๙๔ 
๓. เขตหนองแขม ๔๖,๘๕๙ ๗๓,๙๒๕ ๑๑๒,๕๗๙ ๑๒๘,๔๙๓ ๑๔๕,๓๖๑ ๑๕๔,๓๘๙ ๙.๕๔๗ ๘.๗๗๖ ๒.๖๘๐ ๒.๔๙๘ ๑.๒๑๒ 
๔. เขตบางขุนเทียน ๗๕,๙๐๑ ๘๗,๔๙๑ ๑๐๙,๗๒๓ ๑๓๒,๓๑๓ ๑๕๕,๘๒๑ ๑๗๖,๗๒๔ ๒.๘๘๓ ๔.๖๓๓ ๓.๘๑๕ ๓.๓๒๕ ๒.๕๕๐ 
๕. เขตบางบอน ๔๘,๔๔๕ ๖๐,๑๕๕ ๗๖,๐๔๐ ๙๖,๗๒๓ ๑๐๔,๕๓๕ ๑๐๗,๓๙๗ ๔.๔๒๕ ๔.๗๙๘ ๔.๙๒๙ ๑.๕๖๖ ๐.๕๔๒ 
๖. เขตราษฎร์บูรณะ ๑๐๘,๗๘๘ ๑๐๓,๘๑๑ ๙๓,๔๘๒ ๙๔,๐๙๗ ๘๙,๒๙๗ ๘๔,๑๕๗ -๐.๙๓๒ -๒.๐๗๔ ๐.๑๓๑ -๑.๐๔๒ -๑.๑๗๙ 
๗. เขตทุ่งคร ุ ๕๗,๐๓๐ ๗๐,๕๑๙ ๙๐,๔๒๗ ๑๐๗,๖๐๙ ๑๑๕,๑๓๑ ๑๒๐,๖๑๓ ๔.๓๓๘ ๕.๐๙๙ ๓.๕๔๐ ๑.๓๖๐ ๐.๙๓๕ 

ที่มา: กรมการปกครอง, คำนวณจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



- ๑๙ - 

 

ตารางท่ี 5 จำนวนประชากรรายเขตของกลุ่มกรุงธนใต้ ตามทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรุงธนใต้ ชาย หญิง รวม บ้าน ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ความ
หนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 
ภาษีเจริญ ๕๙,๐๔๖ ๖๗,๑๑๔ ๑๒๖,๑๖๐ ๕๙,๙๗๐ ๑๗.๘๓๔ ๗,๐๗๔.๑๓  

ราษฎร์บูรณะ ๓๘,๔๕๐ ๔๒,๐๕๙ ๘๐,๕๐๙ ๓๗,๔๐๙ ๑๕.๗๘๒  ๕,๑๐๑.๓๒  

ทุ่งครุ ๕๗,๗๙๒ ๖๕,๒๕๖ ๑๒๓,๐๔๘ ๕๓,๗๓๕ ๓๐.๗๔๑ ๔,๐๐๒.๗๓  

หนองแขม ๗๒,๙๗๗ ๘๓,๓๗๗ ๑๕๖,๓๕๔ ๖๑,๘๘๒ ๓๕.๘๒๕ ๔,๓๖๔.๓๘  

บางแค ๙๐,๐๘๕ ๑๐๓,๔๐๖ ๑๙๓,๔๙๑ ๙๒,๙๕๙ ๔๔.๔๕๖ ๔,๓๕๒.๔๒  

บางบอน ๕๐,๖๒๘ ๕๕,๐๕๖ ๑๐๕,๖๘๔ ๕๐,๕๓๑ ๓๔.๗๔๕ ๓,๐๔๑.๗๐  

บางขุนเทียน* ๘๗,๖๕๖ ๙๘,๑๖๘ ๑๘๕,๘๒๔ ๙๐,๐๑๗ ๑๒๐.๖๘๗ ๑,๕๓๙.๗๒  

รวม ๔๕๖,๖๓๔ ๕๑๔,๔๓๖ ๙๗๑,๐๗๐ ๔๔๖,๕๐๓ ๓๐๐.๐๗  ๓,๒๓๖.๑๔  

ที่มา  : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก http://stat.bora.dopa.go.th 

จากตารางที่ ๕ พบว่า ขนาดพ้ืนที่โดยรวมของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ คือ ๓๐๐.๐๗ ตารางกิโลเมตร 
โดยเขตบางขุนเทียนมีพื้นที่มากที่สุด มีพื้นที่สูงถึง ๑๒๐.๖๘๗ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเพียง 
๑๘๕,๘๒๔ คน และมีความหนาแน่นของประชากร ๑,๕๓๙.๗๒ คน/ตารางกิโลเมตร ในขณะที่เขต
ภาษีเจริญ มีพื้นที่ ๑๗.๘๓๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๑๒๖,๑๖๐ คน ส่งผลให้มีความหนาแน่น
ของประชากร ๗,๐๗๔.๑๓ คน/ตารางกิโลเมตร  

ทั้งนี้ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ประชากรในพื้นที่กรุงธนใต้ ยังไม่รวมประชากรที่อาศัยอยู่
ประจำโดยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ตนอาศัยอยู่ หรืออาจมีชื่ออยู่ในบ้านหลังอื่น นอกจากนั้น 
ยังต้องพิจารณาทั้งประชากรไทยและชาวต่างชาติ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน (Visitors) (นักท่องเที่ยว และ
นักทัศนาจร) ประชากรแฝง (ประชากรแฝงกลางวันเพ่ือเข้ามาทางานหรือเรียนหนังสือ และประชากร
แฝงกลางคืน (ผู้ที่อยู่ประจำโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ตนอาศัยอยู่) โดยเฉพาะประชากรแฝง
ที่เข้ามาทำงานบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่เขต 
 
๒.๔ ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

ตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าเมืองใหญ่แต่ละเมืองควรมีอัตรา
พื้นที่สีเขียวอย่างน้อย ๙ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 
ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีการให้นิยามพื้นที่สีเขียวที่หลากหลาย ตามลักษณะ อาทิ พื้นที่สีเขียวใน
นิยามของประเภทสวนสาธารณะ5 หรือนิยามพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่

 
5 พื้นที่สีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น ๗ ประเภท ประกอบด้วย 

๑) สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) ๒) สวนหมู่บ้าน (Neighborhood Park) ๓) สวนชุมชน 



- ๒๐ - 

 

กรุงเทพมหานครตามแผนแม่บทพ้ืนทีส่ีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖6 หรือสวนสาธารณะหลัก7 
หรือสวนสาธารณะรอง8 หรือสวนดาดฟ้า9 หรือสวนแนวกำแพง10 หรือพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน11  
จากนิยามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ไม่ได้พิจารณาเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยัง
คำนึงถึงพ้ืนที่สีเขียวในเชิงคุณภาพ (พ้ืนที่บริการประชาชนนำไปสู่ด้านนันทนาการและสุนทรียภาพ
ของเมือง) เช่นกัน 

จากตารางที่ ๖ แสดงปริมาณพื้นที่สีเขียว และสัดส่วนต่อประชากรจำแนกตามกลุ่มเขต 
พบว่า พื้นที่สี เขียวของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีปริมาณพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร   
โดยกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีสัดส่วนประชากรต่อพื้นที่สวนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร สูงถึงร้อยละ 
๗.๙๓ ตารางเมตรต่อคน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐ ของมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด  

 

 

(Community Park) ๔) สวนระดับย่าน (District Park) ๕) สวนระดับเมือง (City Park) ๖) ๖ สวนถนน (Street 
Park) ๗) สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) 

6 พื้นที่สีเขียวตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖ จำแนกออกเป็น ๙ ประเภท 
ประกอบด้วย ๑) สนามกีฬากลางแจ้ง ๒) สนามกอล์ฟ ๓) แหล่งน้ำ ๔) ที่ลุ่ม ๕) ที่ว่าง ๖) พื้นที่ไม้ยืนต้น ๗) พื้นที่
เกษตรกรรม ๘) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ และ ๙) พื้นที่อื่น ๆ (พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
เพื่อการนันทนาการและ ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 

7 สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) มีรั้วรอบขอบชิด ๒) กำหนดเวลาปิด-เปิดที่
แน่นอน ๓) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลประจำ ๔) สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป ๕) มียามรักษาความ
ปลอดภัยดูแลความปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง ๖) มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียนตลอดปี 
๗) มีสิ ่งอำนวยต่าง ๆ ทั ้งส่วนนันทนาการและกีฬา และ ๘) มีกฎหมายและระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครประกาศใช้ในสวนสาธารณะ 

8 สวนสาธารณะรอง หมายถึง สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับกับสวนสาธารณะ
หลักแต่มีองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑) เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ที่อยู่
ในความดูแลของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานเขต ๒) เป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมที่
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ ๓) มีหรือไม่มีรั้วรอบขอบชิด ๔) มี/หรือไม่มีกำหนดเวลาปิด-เปิด ๕) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดแูล ๖) 
สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/วัน ๗) มี/หรือไม่มียามรักษาความปลอดภัยดูแล
ความปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง ๘) มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียน ๙) มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา  ๑๐) มี/หรือไม่มีระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศใช้ใน สวนสาธารณะ 

9 สวนดาดฟ้า สวนบนอาคารสูง คือ สวนหย่อมขนาดเล็กซึ่งมีการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไม้และวัสดุธรรมชาติ 
ต่าง ๆ ในบริเวณดาดฟ้า หลังคาของอาคาร หรือบริเวณส่วนต่าง ๆ ของอาคาร มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) ไม่ได้อยู่ภายใน
ห้องพัก หรือทางเดินของอาคาร ๒) มีลักษณะแสดงถึงความมั่นคง ถาวร ๓) พืชที่นำมาปลูกสามารถดำเนินการได้ใน
พื้นที่ดินท่ีจัดเตรียมขึ้นโดยตรง กระบะ หรือกระถาง ๔) มีขนาดพื้นท่ีแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตรขึ้นไป  

10 สวนแนวกำแพง หรือสวนแนวตั้ง (vertical garden) หมายถึง สวนหย่อมขนาดเล็กที่มีการตกแต่งสถานที่ 
ด้วยต้นไม้และวัสดธุรรมชาติต่าง ๆ ในมิติแนวดิ่ง โดยสวนจะต้องปลูกต้นไม้ในรูปแบบท่ีมัน่คงถาวร วัสดุที่นำมาใช้ยึด
เกาะต้องมีความมั่นคงถาวรอายุการใช้งานหลายปี และขนาดพื้นท่ีแต่ละแห่งให้มีขนาดตั้งแต่ ๕ ตารางเมตรขึ้นไป 

11 พื้นที่สีเขียวท่ียั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวท่ีมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งได้รับการดูแล 
บำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างถาวร และเมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มให้ร่มเงาครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ทั้งหมด 
ทั้งนี้ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จะต้องมีอายุยืนหลายปีและเมื่อโตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่ น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร มีความสูง
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 6 แสดงปริมาณพ้ืนที่สีเขียว และสัดส่วนต่อประชากรจำแนกตามกลุ่มเขต 

กลุ่มเขต 

พื้นที่สีเขียว 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนประชากร  
(ตร.ม./คน) 

ร้อยละต่อพื้นที่กทม. 

๑๐ ประเภท ๙ ประเภท สวน 
๑๐ 

ประเภท 
๙ 

ประเภท 
สวน 

๑๐ 
ประเภท 

๙ 
ประเภท 

สวน 

กรุงธนใต้ ๗๒,๒๖๘,๑๔๙.๘๖๐  ๖๔,๕๘๑,๙๙๕.๔๖๐  ๗,๖๘๖,๑๕๔.๔๐๐ ๗๔.๕๖  ๖๖.๖๓  ๗.๙๓  ๔.๖๑  ๔.๑๒  ๐.๔๙ 
กรุงเทพตะวันออก ๖๒,๖๘๕,๘๒๙.๓๖๙  ๕๔,๕๐๑,๑๒๘.๙๒๘  ๘,๑๘๔,๗๐๐.๔๔๑  ๕๓.๘๔  ๔๖.๘๑  ๗.๐๓  ๔.๐๐  ๓.๔๗  ๐.๕๒ 
กรุงเทพเหนือ ๒๐,๙๗๘,๓๔๙.๐๗๗  ๑๓,๕๐๗,๗๙๑.๐๘๗  ๗,๔๗๐,๕๕๗.๙๙๑  ๑๙.๖๒  ๑๒.๖๓  ๖.๙๙  ๑.๓๔  ๐.๘๖  ๐.๔๘ 
กรุงธนเหนือ ๑๕,๔๘๘,๑๖๒.๓๔๙  ๑๐,๗๕๗,๗๐๑.๙๖๘  ๔,๗๓๐,๔๖๐.๓๘๑  ๑๙.๕๙  ๑๓.๖๑  ๕.๙๘  ๐.๙๙  ๐.๖๙  ๐.๓๐ 
กรุงเทพใต้  ๑๘,๓๑๐,๔๓๙.๔๗๕  ๑๐,๕๖๙,๓๘๔.๙๗๕  ๗,๗๔๑,๐๕๔.๕๐๐  ๑๘.๑๓  ๑๐.๔๖  ๗.๖๖  ๑.๑๗  ๐.๖๗  ๐.๔๙ 
กรุงเทพกลาง ๘,๙๒๓,๓๔๐.๔๖๐  ๔,๙๖๖,๗๗๘.๑๒๖  ๓,๙๕๖,๕๖๒.๓๓๕  ๑๓.๑๙  ๗.๓๔  ๕.๘๕  ๐.๕๗  ๐.๓๒  ๐.๒๕ 

ที่มา : ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)12 
 
 

 
12สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, ๒๕๖๓, ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร http://

๒๐๓.๑๕๕.๒๒๐.๑๑๘/green-parks-admin//reports/report๕-all.php 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนที่สีเขียวจำแนกตามประเภทสวนของกลุ่มกรุงธนใต้ 
(หน่วย : ตารางเมตร) 

สำนักงานเขต ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑ ภาษีเจริญ ๖,๔๐๔.๐๐ ๓,๖๒๘.๐๐ ๔,๑๓๒.๐๐ ๑๙,๖๑๙.๓๖ ๕,๘๘๐.๐๐ ๙,๑๖๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
๒ บางแค ๘,๘๖๖.๐๐ ๔๗,๔๑๖.๐๐ ๒๒,๐๗๑.๕๒ ๕๙,๔๙๙.๒๘ ๔๑,๑๘๐.๘๘ ๓๔๓,๖๔๐.๐๐ ๑๓๑,๘๗๒.๐๐ 
๓ หนองแขม ๓๘,๕๒๐.๐๐ ๑๓,๗๓๒.๐๐ ๗๒,๒๕๖.๐๐ ๔๙,๖๒๔.๐๐ ๕๖,๒๔๔.๗๖ ๒๙,๒๒๘.๐๐ ๙,๕๐๘.๐๐ 
๔ บางขุนเทียน ๓๘,๕๔๙.๘๘ ๔๓,๐๘๔.๒๐ ๑๒๐,๔๗๕.๔๐ ๑๒๔,๐๙๒.๐๐ ๑๑๔,๔๐๐.๐๐ ๓๗,๗๘๘.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ 
๕ บางบอน ๙๐,๙๒๘.๐๐ ๕๓,๐๙๐.๐๐ ๘,๕๒๐.๐๐ ๖๕,๗๔๘.๐๐ ๔,๘๕๒.๐๐ ๕,๖๔๐.๐๐ ๑๖๖,๑๒๐.๐๐ 
๖ ราษฎร์บูรณะ ๙,๘๕๔.๑๒ ๑๖,๔๘๔.๐๐ ๔๒,๘๗๖.๕๖ ๔๔,๕๘๙.๖๔ ๗,๙๙๒.๐๐ ๑๑,๓๔๘.๐๐ ๑๐,๘๓๖.๘๐ 
๗ ทุ่งครุ ๒๗,๔๕๖.๐๐ ๔๕,๙๙๘.๐๐ ๕๖,๙๔๘.๐๐ ๔๓,๙๑๒.๐๐ ๑๔,๗๖๐.๐๐ ๓๒,๔๔๐.๐๐ ๑๖,๑๒๐.๐๐ 

รวม  ๒๒๐,๕๗๘.๐๐   ๒๒๓,๔๓๒.๒๐   ๓๒๗,๒๗๙.๔๘   ๔๐๗,๐๘๔.๒๘   ๒๔๕,๓๐๙.๖๔   ๔๖๙,๒๔๔.๐๐   ๔๒๓,๔๕๖.๘๐  
ที่มา : ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 
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นอกจากนี้ เมื่อจำแนกตามประเภทสวนของกลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า  
๑) ๑๐ ประเภท มีจำนวน ๒,๖๓๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๒,๒๖๘,๑๔๙.๘๖๐ ตารางเมตร คิด

เป็น ๗๔.๕๖ คน/ตารางกิโลเมตร   
๒) ๙ ประเภท  มีจำนวน ๙๘๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๖๔,๕๘๑,๙๙๕.๔๖๐ ตารางเมตร  คิด

เป็น ๖๖.๖๓ คน/ตารางกิโลเมตร  

ตารางท่ี 8 พ้ืนที่สีเขียวจำแนกตามประเภทสวนของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว (แห่ง) พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

๑  สนามกีฬากลางแจ้ง ๔๕  ๒๘๐,๖๕๖.๓๒๐ 
๒  สนามกอล์ฟ ๓  ๘๙,๒๓๐.๖๐๐ 
๓  แหล่งน้ำ ๕๓  ๖๕๔,๖๐๖.๐๐๐ 
๔  ที่ลุ่ม ๑๖๖  ๒,๙๑๙,๐๗๔.๕๙๘ 
๕  ที่ว่าง ๕๒๕  ๘,๓๒๗,๖๔๘.๓๐๕ 
๖  พ้ืนที่ไม้ยืนต้น ๓๐  ๒,๘๕๐,๙๑๓.๐๔๐ 
๗  พ้ืนที่เกษตรกรรม ๑๐๑  ๔,๖๘๑,๒๐๖.๘๘๐ 
๘  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔๕  ๔๔,๖๔๐,๕๖๓.๗๑๘ 
๙  พ้ืนที่อ่ืน ๆ ๑๕  ๑๓๘,๐๙๖.๐๐๐ 

๑๐  พ้ืนที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ๑,๖๕๒  ๗,๖๘๖,๑๕๔.๔๐๐ 
๓) สวน มีจำนวน ๑,๖๕๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๗,๖๘๖,๑๕๔.๔๐๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น  

๗.๙๓ คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี 9 พ้ืนที่สีเขียวจำแนกตามประเภทสวน (สวนสาธารณะ) ของกลุ่มกรุงธนใต้ 
ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว (แห่ง) พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

๑  สวนเฉพาะทาง ๑  ๑๙,๒๐๐.๐๐๐ 
๒  สวนชุมชน ๒๑  ๑,๔๐๖,๑๐๕.๙๒๐ 
๓  สวนถนน ๕๖๐  ๑,๔๗๙,๘๔๖.๐๘๐ 
๔  สวนระดับเมือง ๑  ๑,๒๙๑,๘๙๓.๖๐๐ 
๕  สวนระดับย่าน ๑  ๔๘๐,๐๐๐.๐๐๐ 
๖  สวนหมู่บ้าน ๒๕๔  ๒,๐๗๙,๒๑๔.๒๔๐ 
๗  สวนหย่อมขนาดเล็ก ๘๑๒  ๙๒๙,๔๑๖.๕๖๐ 

รวม ๑,๖๕๐  ๗,๖๘๕,๖๗๖.๔๐๐ 
 
จากตารางที่ ๘ รายการข้อมูลในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

กรุงเทพมหานคร มีการรายงานปริมาณพ้ืนที่ที่ว่าง จำนวนมากถึง ๕๒๕ แห่ง คิดเป็น ๘,๓๒๗,๖๔๘.๓๐๕ 
ตารางเมตร ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ว่างดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public space) ของ
กลุ่มเขตกรุงธนใต้เพ่ิมเติมได้ตามตัวอย่าง ดังนี้ 
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่มา : City Cracker 

จากภาพที่ ๙ แสดงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบต่าง ๆ (Carmona, M., Freeman, J., 
Rose, H., & Woolley, H, 2004) ดังนี้ 

 
๑) Pocket Park หรือ สวนกระเป๋า 
ด้วยที่ดินในเมืองและพ้ืนที่สีเขียวในเมืองหายากขึ้นเรื่อย ๆ แนวคิดเรื่องสวนที่เปิดให้สาธารณะ

ใช้งานด้วยการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก ที่เรียกว่า pocket park หรือสวนกระเป๋า ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ไม่ต้องลงทุนมาก สามารถใช้การออกแบบและวิธีคิดที่หลากหลายในการสร้างพื้นที่พักผ่อนสีเขียว
ขนาดเล็กขึ้น ทั้งนี้มีงานศึกษาว่าความสำคัญของพื้นที่สีเขียวอยู่ที่การเข้าถึงได้ ไม่ใช่ขนาด และตัวพื้นที่
สาธารณะสามารถนำไปสู่ความเคลื่อนไหวและประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้จากการใช้งาน 

๒) Community Playground 
ที่รกร้างหรือที่ว่างมีความสัมพันธ์กับพื้นที่เล่น ในอดีต เมืองเต็มไปด้วยที่รกร้างหรือที่ว่างจะ

เป็นพ้ืนที่ทีเ่ด็ก ๆ เข้าไปวิ่งเล่น สัมผัสแมลงและต้นไม้ใบหญ้า ดังนั้นที่รกร้างก็อาจปรับเป็นสนามเด็กเล่น
ที่สามารถออกแบบให้ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ เป็นที่เล่นของคนทุกเพศทุกวัยได้ 
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๓) Multi-Cultural Plaza 
ลาน-จัตุรัสกลางแจ้งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมืองมาตั ้งแต่ยุคกรีก เป็นพื ้นที่ ๆ 

ชาวบ้านชาวเมืองจะได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด ทำความรู้จักกัน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาที่ว่าง
หนึ่ง คือ การปรับเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม อาจเป็นจัตุรัส หรือเป็นเหมือนกับลานแสงกลางแจ้งที่
ออกแบบเป็นอัฒจรรย์แบบง่าย เป็นพื้นที่ทั้งใช้จัดกิจกรรม จัดแสดงดนตรี ละครเวทีกลางแจ้ง จัด
นิทรรศการขนาดเล็ก เพ่ือเป็นพื้นที่ของชุมชนรูปแบบหนึ่ง 

๔) Open Agricultural Space 
การออกแบบและใช้พื้นที่เพ่ือการเกษตรในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น โดยเฉพาะใน

ยุคหลังโรคระบาดและความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้ความมั่นคงทางอาหารกลับมาเป็น
ประเด็นสำคัญที่ชุมชนต้องพิจารณา มีการออกแบบสวนผักขนาดเล็ก ไปจนถึงเล้าไก่ดีไซน์เมือง ดังนั้น
การปรับพื้นที่ร้างเป็นพื้นที่ฟาร์มจึงเป็นแนวทางที่เข้ากับยุคสมัย อาจเป็นสวนเกษตรชุมชนที่เป็น
แปลงปลูกส่วนกลาง มีระบบการดูแลและแบ่งปันผลผลิต  

 

การจัดขยะของพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ ๑๐,๕๖๔ ตันต่อวัน (ข้อมูลปี ๒๕๖๒) โดย

กรุงเทพมหานครได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ และกำจัด 
และในพื้นที่เขตหนองแขม เป็นที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะหนองแขม  

ทั้งนี้ แหล่งกำเนินขยะมูลฝอยที่สำคัญ จำแนกได้ ๓ แหล่ง (กรมอนามัย, 2553) คือ ๑) 
ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า 
ตลาดสด สถานที่ราชการ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล ๒) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม 
กิจการทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูก และฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และ ๓) ขยะมูลฝอยจาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต วัสดุ วัตถุดิบที่เหลือท้ิงจากกิจการอุตสาหกรรม 

จากตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของแต่ละสำนักงานเขตในกลุ่ม
กรุงธนใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  - ๒๕๖๒ พบว่ามีจำนวนปริมาณมูลฝอยมากที่สุดในเขตบางขุน
เทียน และเขตบางแค และน้อยที่สุดในเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุตามลำดับ โดยที่ทุกเขตมี
แนวโน้มปริมาณมูลฝอยลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยทั้งกลุ่มเขตในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่ปริมาณ ๕๑๗,๕๔๔.๔๘ ตัน หรือ ๑,๔๑๗.๙๓ ตัน/วัน



- ๒๖ - 

 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของแต่ละสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงธนใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  - ๒๕๖๒ 
สำนักงาน

เขต 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 

รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน รวม เฉลี่ย/วัน 
ภาษีเจริญ   ๕๗,๔๖๓.๙๙  ๑๕๗.๔๔    ๕๖,๒๙๙.๕๔  ๑๕๔.๒๕    ๖๑,๒๖๘.๐๗  ๑๖๗.๘๖    ๕๘,๖๗๐.๙๓  ๑๖๐.๓๐    ๕๖,๙๕๘.๑๑  ๑๕๖.๐๕    ๕๙,๔๕๗.๘๖  ๑๖๒.๙๐    ๕๙,๗๔๖.๐๑  ๑๖๓.๖๙  
บางแค   ๙๖,๗๓๑.๕๐  ๒๖๕.๐๒    ๙๕,๘๕๙.๘๙  ๒๖๒.๖๓    ๙๙,๑๔๕.๒๘  ๒๗๑.๖๓    ๙๙,๔๕๖.๖๖  ๒๗๑.๗๔  ๑๐๕,๑๓๔.๑๔  ๒๘๘.๐๔  ๑๐๔,๕๗๙.๑๖  ๒๘๖.๕๒  ๑๐๒,๑๒๒.๒๖  ๒๗๙.๗๙  
หนองแขม   ๖๒,๔๗๐.๑๕  ๑๗๑.๑๕    ๖๓,๒๔๗.๐๘  ๑๗๓.๒๘    ๖๓,๓๒๔.๑๖  ๑๗๓.๔๙    ๖๑,๓๘๐.๕๕  ๑๖๗.๗๑    ๖๐,๘๒๙.๑๘  ๑๖๖.๖๖    ๖๔,๒๖๙.๙๘  ๑๗๖.๐๘    ๖๔,๕๓๙.๖๗  ๑๗๖.๘๒  
บางขุน
เทียน 

๑๐๓,๑๘๖.๘๘  ๒๘๒.๗๐  ๑๐๐,๖๓๗.๓๔  ๒๗๕.๗๒  ๑๐๕,๖๑๖.๙๐  ๒๘๙.๓๖  ๑๑๑,๔๕๒.๙๗  ๓๐๔.๕๒  ๑๒๐,๐๕๖.๘๗  ๓๒๘.๙๒  ๑๒๒,๕๑๘.๔๕  ๓๓๕.๖๗  ๑๒๐,๗๐๐.๐๙  ๓๓๐.๖๙  

บางบอน   ๗๔,๙๔๓.๘๘  ๒๐๕.๓๓    ๗๔,๘๒๙.๖๐  ๒๐๕.๐๑    ๗๗,๐๘๘.๔๐  ๒๑๑.๒๐    ๗๕,๕๓๘.๐๘  ๒๐๖.๓๙    ๗๙,๗๒๙.๔๐  ๒๑๘.๔๔    ๘๒,๐๑๒.๓๖  ๒๒๔.๖๙    ๗๙,๔๔๒.๖๓  ๒๑๗.๖๕  
ราษฎร์บูรณะ   ๔๒,๗๐๗.๙๙  ๑๑๗.๐๑    ๔๒,๔๙๗.๘๒  ๑๑๖.๔๓    ๔๒,๖๗๑.๕๙  ๑๑๖.๙๑    ๔๑,๘๓๕.๐๐  ๑๑๔.๓๐    ๔๓,๐๐๒.๘๖  ๑๑๗.๘๒    ๔๓,๔๐๖.๕๐  ๑๑๘.๙๒    ๔๒,๓๓๓.๕๑  ๑๑๕.๙๘  
ทุ่งครุ ๔๕,๔๔๖.๗๖  ๑๒๔.๕๑  ๔๔,๐๗๓.๗๗  ๑๒๐.๗๕  ๔๒,๐๑๘.๗๔  ๑๑๕.๑๒  ๔๗,๒๘๐.๓๙  ๑๒๙.๑๘  ๕๑,๖๖๐.๙๘  ๑๔๑.๕๔  ๕๑,๖๕๙.๔๔  ๑๔๑.๕๓  ๔๘,๖๖๐.๓๑  ๑๓๓.๓๒  
 รวมเข้าเท  ๔๘๒,๙๕๑.๑๕  ๑,๓๒๓.๑๕  ๔๗๗,๔๔๕.๐๔   ๑,๓๐๘.๐๗  ๔๙๑,๑๓๓.๑๔  ๑,๓๔๕.๕๗  ๔๙๕,๖๑๔.๕๘  ๑,๓๕๔.๑๔  ๕๑๗,๓๗๑.๕๔  ๑,๔๑๗.๔๖  ๕๒๗,๙๐๓.๗๕  ๑,๔๔๖.๓๑  ๕๑๗,๕๔๔.๔๘  ๑,๔๑๗.๙๓  
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(หน่วย : ตัน) 



๒.๕ ลักษณะชุมชนของพื้นที่ 
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทั ้งหมด ๒,๐๖๘ ชุมชน (ช ุมชนที ่จ ัดตั ้งตามระเบียบ

กรุงเทพมหานคร) โดยแยกเป็นประเภทชุมชนแออัด ๖๕๘ ชุมชน ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ๔๒๖ 
ชุมชน ประเภทชุมชนชานเมือง ๓๕๕ ชุมชน ประเภทชุมชนเมือง ๔๗๔ ชุมชน ประเภทเคหะชุมชน 
๗๐ ชุมชน และประเภทอาคารสูง ๘๕ ชุมชน โดยกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีชุมชนทั้งหมด ๒๙๘ ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๔๑ ของจำนวนชุมชนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นชุมชนแออัด ๖๙ ชุมชน 
หมู่บ้านจัดสรร ๔๒ ชุมชน ชุมชนชานเมือง ๗๖ ชุมชน ชุมชนเมือง ๑๐๑ ชุมชน เคหะชุมชน ๖ ชุมชน 
และอาคารสูง ๔ ชุมชน เขตที่มีชุมชนมากที่สุดคือเขตหนองแขมมี ๗๔ ชุมชน รองลงมา คือ เขตภาษีเจริญ 
มี ๕๔ ชุมชน และในภาพรวมกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมากที่สุด มี ๑๐๑ ชุมชน  

 
ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนชุมชน และประเภทชุมชน กลุ่มกรุงธนใต้ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำนักงานเขต 
จำนวน
รวม 

ประเภทชุมชน 

แออัด 
หมู่บ้าน
จัดสรร 

ชาน
เมือง 

เมือง 
เคหะ
ชุมชน 

อาคาร
สูง 

ภาษีเจริญ ๕๔ ๑๓ ๔ ๒ ๓๕ - - 

บางแค ๔๙ ๒๓ ๘ ๖ ๑๒ - - 

หนองแขม ๗๔ ๒ ๒๑ ๔๔ ๕ - ๒ 

บางขุนเทียน ๕๓ ๓ ๓ ๑๘ ๒๓ ๖ - 

บางบอน ๑๒ ๒ ๔ ๓ ๓ - - 

ราษฎร์บูรณะ ๒๗ ๒๕ ๒ - - - - 

ทุ่งครุ ๒๙ ๑ - ๓ ๒๓ - ๒ 

รวม ๒๙๘ ๖๙ ๔๒ ๗๖ ๑๐๑ ๖ ๔ 

ร้อยละ (ของกทม.) ๑๔.๔๑ ๑๐.๔๙ ๙.๘๖ ๒๑.๔๑ ๒๑.๓๑ ๘.๕๗ ๔.๗๑ 

กรุงเทพมหานคร ๒๐๖๘ ๖๕๘ ๔๒๖ ๓๕๕ ๔๗๔ ๗๐ ๘๕ 
ที่มา : สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  
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๒.๖ ลักษณะโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงตำแหน่งโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า 

ที่มา : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓  
อนาคต ๑๐ ปีกทม. ในปี ๒๕๗๒ จะมีรถไฟฟ้า ๑๔ สาย ๑๔ สี วิ่งรอบกทม. และวิ่งจากมุมต่าง ๆ 

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
สรุปแผนไว้นั้น จะมีระยะทางรวม ประมาณ ๕๕๐ กม. ๓๖๗ สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔,๗๖๒ ตร.กม.ของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะเทียบชั้นมหานคร
ลอนดอน และล้ำกว่าโตเกียว ที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมโยงการเดินทาง (ไทยรัฐ ออนไลน์, 2562) 

ปัจจุบันนี้มีผู้โดยสารใช้บริการระบบรางมากกว่าหนึ่งล้านเที่ยวคนต่อวัน และมีการคาดการณ์ว่า
ในปี ๒๕๗๒ จะมีผู้ใช้บริการสูงถึง ๗.๖ ล้านเที่ยวต่อวัน เมื่อเครือข่ายระบบรางเสร็จสมบูรณ์ แต่เมื่อ
เทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น ราคาค่าโดยสาระบบรางถือว่าค่อนข้างสูง  ตั๋วไปกลับของรถไฟฟ้าจาก
สถานีที่อยู่ห่างกันไกลที่สุด มีราคาสูงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำ นับว่าสูงกว่าค่าโดยสารในเมืองที่มี
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ค่าครองชีพที่สูงกว่าอย่างสิงคโปร์ โซล หรือไทเป และปัญหาการจราจรเมื่อตีมูลค่าการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ หากตั้งสมมุติฐานว่า ถ้าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาบนถนนประมาณ ๒ ชั่วโมง/วัน จากค่าแรง
ขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท นั่นแปลว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้ถึงวันละ ๗๕ บาท หรือปีละ ๑๘,๐๐๐ 
บาท หรือประมาณ ๑.๘ แสนล้านบาท/ปี ทั้งนี้ ตัวเลขคร่าวๆ เหล่านี้ยังไม่รวมสุขภาพของประชากรที่
ได้รับผลกระทบจากมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM๒.๕ ที่เกิดจากการจราจรและมูลค่าของสิ่งแวดล้อมที่
เราได้สูญเสียไปอีกด้วย (National Geographic, 2562) 

สำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กรุงธนใต้ในอนาคตที่
สำคัญ คือ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (เส้นทางธรรมศาสตร์–มหาชัย) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) และมีพ้ืนที่ที่เส้นทางผ่านในเขตบางบอน และบางขุนเทียน (ระยะที่ ๓ เส้นทางหัวลำโพง–บางบอน 
(๑๘ กม.) และระยะที่ ๔ เสน้ทางบางบอน–มหาชัย (๒๐ กม.) อยู่ในสถานะรอเริ่มโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๗๒) 

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) 
ซ่ึงเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายจากเดิม (บางซื่อ 
– บางใหญ่) เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้า
มหานครสายฉลองรัชธรรมที่สถานีเตาปูน เลี้ยวขวา
เข้าสู ่ถนนทหารผ่านแยกเกียกกาย ผ่านแยกบาง
กระบือ, แยกศรีย่าน เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดงอ่อน โครงข่ายในเมือง ช่วง
บางบำหรุ–มักกะสันเข้าสู่ถนนสามเสนผ่านอาคาร
รัฐสภาใหม่ โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ คลอง
บางลำพู เลี ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ ถนนราช
ดำเนินกลาง เลียบคลองรอบกรุงไปเชื ่อมต่อกับ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มที่สถานีผ่านฟ้า
ล ีลาศ เช ิงสะพานผ่านฟ้าล ีลาศ ลอดใต้แม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนน
ประชาธ ิปก ผ ่านส ี ่แยกบ้านแขก เช ื ่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงหัวลำโพง–
มหาชัย ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สายสีลม ที่สถานีวงเวียนใหญ่ ลอดใต้วงเวียนใหญ่ 

เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดใต้แยกมไหสวรรย์ จากนั้นแนวเส้นทางจะเปลี่ยนยกระดับวิ่งไป
ตามกลางถนนสุขสวัสดิ์ ข้ามสะพานข้ามแยกพระราม ๒ ผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุดที่ครุใน 
(The GEN C BLOG, 2563) 

ภาพที่ 11 แสดงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้  
ที่มา : Thailand Skyline, 2563 
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ภาพที่ 12 แสดงเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ที่มา : Realist, ๒๕๖๐ 

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง เปิดให้บริการแล้ว ๒ ช่วง คือ 
ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ (MRT ในปัจจุบัน) ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง - บางแค (สายสีน้ำเงินฝั่งใต้) 
และกำลังก่อสร้างอีก ๒ ช่วงต่อขยาย คือ ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ - ทท่าพระ (สายสีน้ำเงินฝั่งเหนือ) 
และส่วนต่อขยายช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย ๔ และจะผ่านพ้ืนที่เขตหนองแขม เขตบางแค และ
เขตภาษีเจริญ 

เมื่อพิจารณา การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าข้างต้น พบว่า ในอนาคตพ้ืนที่กรุงธนใต้ จะเกิด
การเปลี่ยนพฤติกรรมของเมือง และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยคนที่มีที่อยู่พักอาศัยในชาน
เมืองสามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องพักอาศัยในกรุงเทพฯ เดินทาง
ได้สะดวกมากขึ้น มีทางเลือกการเดินทางมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น 
เนื่องจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และยัง
เป็นการสร้างการเข้าถึงพื้นที่กรุงธนใต้ได้สะดวกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในช่วง ๕ ปีนี้ในพื้นที่ยัง
ต้องทนอยู่กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า เช่นกัน 
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๒.๗ ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานขอให้สำนักงานเขตการสำรวจและจัดทำ

ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที ่ เขต/กลุ ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
(รายละเอียดตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๓) ดังนี้ 
ตารางที่ 12 ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ฯ กลุ่มกรุงธนใต้ จำแนกตามประเภทประชาคมหลัก

และสำนักงานเขต 

ประเภทประชาคมหลัก 

สำนักงานเขต 

รวม 
ทุ่ง

คร
ุ 

บา
งแ

ค 

บา
งข

ุนเ
ทีย

น 

บา
งบ

อน
 

ภา
ษีเ

จร
ิญ

 

รา
ษฎ

ร์บ
ูรณ

ะ 

หน
อง

แข
ม 

กลุ่มคณะกรรมการชุมชน ๔  ๑       ๒ ๒ ๙ 
กลุ่มกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

          ๑ ๑ ๒ 

องค์กรชุมชน     ๑ ๘ ๑     ๑๐ 
กลุ่มชุมชน       ๕     ๒ ๗ 
กลุ่ม OTOP         ๑     ๑ 
กลุ่มเกษตรกร       ๑   ๑   ๒ 
กลุ่มเยาวชน ๑     ๑   ๑ ๑ ๔ 
กลุ่มกิจกรรม     ๑ ๑       ๒ 
กลุ่มกีฬา       ๑       ๑ 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ     ๒       ๑ ๓ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน           ๒   ๒ 
กลุ่มภาครัฐ     ๑       ๑ ๒ 
กลุ่มวัฒนธรรม ๑   ๑   ๑   ๑ ๔ 
กลุ่มศาสนา ๑             ๑ 
กลุ่มสตรี             ๑ ๑ 
กลุ่มอาชีพ           ๔   ๔ 
กลุ่มอาสาสมัคร ๑   ๑ ๑     ๓ ๖ 
สถาบันการศึกษา     ๑         ๑ 
กลุ่มอ่ืน ๆ      ๑         ๑ 

ผลรวมทั้งหมด ๘ ๑ ๙ ๑๘ ๓ ๑๑ ๑๓ ๖๓ 
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๒.๘ ฐานทุนที่สำคัญของพื้นที่ 
คลองสร้างสรรค์ พื้นที่สุขภาพและการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 13 แสดงภาพรวมคลองของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : Kanjanee Budthimedhee, ๒๐๒๐ 

จากภาพแสดงให้เห็นภาพรวมของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นคลอง จำนวน 
๑,๑๖๑ คลอง มีความยาวรวม ๒,๒๗๒,๓๑๐ เมตร และเป็นคู ลำราง ลำกระโดง จำนวน ๕๑๒ คู ลำราง 
ลำกระโดง มีความยาวรวม ๓๓๑,๗๒๒ เมตร แบ่งเป็นคลองในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีทั้งที่สำนักการระบายน้ำ
และสำนักงานเขตรับผิดชอบรวม ๖๔๙ คลอง มีความยาวรวม ๙๔๔,๓๗๘ เมตร และคู ลำราง ลำกระโดง
ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ๑๗๘ คู ลำราง ลำกระโดง มีความยาวรวม ๖๘,๖๗๐ เมตร  

ซึ่งในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์คลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพ้ืนที่
กรุงธนใต้ถูกใช้เป็นแหล่งในการตั้งถิ่นฐาน ทำให้มีร่องรอยประวัติศาสตร์ และวิถีการชีวิตริมคลอง ซึ่ง
ต้องดูแลรักษาไว้ไม่ให้มีสภาพตื้นเขิน เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย จากการปลูกสร้างทับถมต่อเติมที่อยู่อาศัย
ของประชาชนลงไปในแนวคูคลอง รวมถึงการจัดการระบายน้ำให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพ้ืนที่ด้วย 

จากตารางที่ ๑๓ แสดงให้เห็นจำนวนคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงธนใต้ มีคลอง
ทั้งสิ้น ๓๒๓ คลอง มีความยาวรวม ๖๐๙,๖๖๖ เมตร และคู ลำราง ลำกระโดง ทั้งสิ้น ๑๓๕ คู ลำราง 
ลำกระโดง มีความยาวรวม ๕๗,๕๓๓ เมตร (สำนักการระบายน้ำ, 2563) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงจำนวนคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพ้ืนที่กรุงธนใต้ 

สำนักงานเขต 

สนน.รับผิดชอบ สนข.รับผิดชอบ 

คลอง   
คู ลำราง ลำ

กระโดง 
คลอง   คู ลำราง ลำกระโดง 

จำนวน ความยาว จำนวน 
ความ
ยาว 

จำนวน ความยาว จำนวน 
ความ
ยาว 

ภาษีเจริญ ๑๔ ๓๒,๓๕๐ - - ๙๘ ๖๓,๕๕๘ ๓๕ ๑๒,๔๒๑ 

บางแค ๑๑ ๕๕,๙๕๐ - - ๔๖ ๓๐,๗๓๐ ๗๐ ๓๑,๓๑๑ 

หนองแขม ๗ ๒๕,๔๐๐ - - ๑๒ ๒๒,๓๖๐ ๑ ๑๕๐ 

บางขุนเทียน ๑๐ ๕๖,๙๐๐ - - ๘๒ ๑๖๔,๒๔๐ ๒๙ ๑๓,๖๕๑ 

บางบอน ๔ ๑๗,๓๕๐ - - ๒๐ ๔๔,๓๗๐ - - 

ราษฎร์บรูณะ ๕ ๙,๑๐๐ - - ๒๒ ๑๙,๐๗๘ - - 

ทุ่งครุ ๒ ๒,๓๐๐ - - ๔๓ ๖๕,๙๘๐ - - 

รวม ๕๓  ๑๙๙,๓๕๐  - - ๓๒๓  ๔๑๐,๓๑๖  ๑๓๕  ๕๗,๕๓๓  

ที่มา : สำนักการระบายน้ำ, ๒๕๖๓ 

ในปัจจุบันมีโครงการพัฒนาสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งฐานทุนทางธรรมชาติให้เป็นคลองสร้างสรรค์ 
พื้นที่สุขภาพและการเรียนรู้ อาทิ การรวมกลุ่มของ ๓C Project ในการฟื้นมูลค่าคลองบางมด ด้วยการ
สร้างพ้ืนที่สาธารณะ และกิจกรรมศิลปะ (ภาพที่ ๑๔) การออกแบบพ้ืนที่สุขภาพริมคลองโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภาพที่ ๑๕) และการจัดกิจกรรมบางมดเฟส เพ่ือเพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับเครือข่ายภาคปราสังคมในพ้ืนที่ (ภาพที่ ๑๖) 

 
ภาพที่ 14 แสดงการพัฒนาโดยประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ริมคลอง 
ที่มา : Kanjanee Budthimedhee, ๒๐๒๐ 
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ภาพที่ 15 แสดงการพัฒนาโดยประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือสร้างพ้ืนที่สุขภาพริมคลอง 
ที่มา : Kanjanee Budthimedhee, ๒๐๒๐ 
 

 
ภาพที่ 16 แสดงการพัฒนาโดยประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ 
ที่มา : Kanjanee Budthimedhee, ๒๐๒๐ 

 
ด้วยนับวันเมืองก็ยิ่งมีแนวโน้มหนาแน่นขึ้นและคนมีแนวโน้มมีพื้นที่ส่วนตัวน้อยลง เมืองจึงต้อง

ทำหน้าที่ค้นหาและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว
ของเมืองที่มีคุณภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นพื้นที่ให้ประชาคมค้นหา และพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้วย
การออกแบบ และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ สอดคล้องกับการศึกษาของ Project for Public Spaces (PPS) 
หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐอเมริกาที่ขับเคลื่อนเรื่องการสนับสนุนให้คนสร้างพื้นที่สาธารณะ 
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เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยทำการประเมินพื้นที่สาธารณะหลายพันแห่งทั่วโลก พบว่า พื้นที่
สาธารณะที่ประสบความสำเร็จจะมีลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่าง คือ เป็นพื้นที่ที ่เข้าถึงได้ (access & 
linkages) โดยคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดหรือจัดขึ้น (uses & activities) พื้นที่สะดวกสบายและดูดี 
(comfort & image) และเอ้ือต่อการเข้าสังคม (sociability) (Project for Public Spaces, 2018)  

 
ภาพที่ 17 รูปแบบการสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่ประสบความสำเร็จ 
ที่มา : Project for Public Spaces 

บ้านสวน ชาวคลอง 
ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำใหม่ (Young Delta) ที่เกิดจากการทับถม

โคลนตะกอน ทำให้พื้นดินลักจืดและลักเค็ม เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ และสวนยกร่อง อาทิ สวน
น้อยรักษา (บางบอน) สวนส้มผู้ใหญ่ชาติ (บางขุนเทียน) กำปงในดดงปรือ (ทุ่งครุ) สวนผักสีนวล 
(หนองแขม) และจำปี (หนองแขม) เป็นต้น แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรร ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรเหลือลดน้อยลง 

สวนจำปี : ท่ามกลางความเจริญของสิ ่งปลูกสร้าง ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ยึดอาชีพ
เกษตรกรรมไว้อย่างเหนียวแน่น ไดป้รับตัวในการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การเกษตรขนาดเล็ก 
ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์  โดยการหันไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ประเภท
ดอกดาวเรือง ดอกรัก กุหลาบ และจำปี เพ่ือส่งจำหน่ายให้แม่ค้าที่ปากคลองตลาด ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้
เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองแขม
เป็นแหล่งปลูก “จำปี” ใหญ่ที่สุดในโลก กว่า ๖๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ราคาผลผลิตตกต่ำจน
ต้องเทท้ิง จึงเกิดแนวคิดที่จะนำดอกจำปีมาเพ่ิมมูลค่า โดยได้รวมกลุ่มผู้ปลูกจำปีในเขตหนองแขม ๓๒ 
คน ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพแปรรูปดอกจำปีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และได้รับการสนับสนุนทาง
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วิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการวิจัยสกัดน้ำมันดอกจำปีเพ่ือให้ได้เป็นหัวน้ำหอมสำหรับ
นำมาแปรรูปเป็นน้ำหอม จากนั้นค่อยๆ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น โลชั่นทาผิว ครีม
อาบน้ำ แชมพูสระผม โคโลญจ์ สบู่ และล่าสุดได้นำไปผสมกับเกลือขัดผิวเพื่อใช้สำหรับดูแลผิวพรรณ 
และได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ซึ่งการแปรรูปรูปดอกจำปี ช่วยดึงปริมาณ
ผลผลิตดอกจำปีออกจากตลาดหลายล้านดอก ทำให้ผลผลิตไม่ล้นและช่วยพยุงราคาให้กับเกษตรกร
รายอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

ส้มบางมด : เป็นส้มพันธุ์เขียวหวาน ผลกลมมน หรือแป้นเล็กน้อย ผิวส้มมีรอยแตกเป็น
เส้นลาย เปลือกบาง ชานนิ่ม ปอกง่าย กลีบแยกออกจากกันง่าย ผนังกลีบบาง มีรกน้อย เนื้อสีส้ม 
รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกในพื้นที่ ๘ เขตของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์
บูรณะ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม 

ลิ้นจี่บางขุนเทียน : เป็นลิ้นจี่พันธุ์กะโหลกใบยาว พันธุ์กะโหลกใบอ้อ และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมี
ลักษณะผลขนาดกลางรูปคล้ายหัวใจ บ่าไม่สูง หนามแหลมสั้น เปลือกสีแดงถึงแดงคล้ำ รสชาติหวาน 
หอม เนื้อไม่แฉะ ไม่มีรสฝาดเจือ ปลูกในพื้นที่เขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพฯ 

 
ชายทะเลบางขุนเทียน ป่าชายเลนและประมงพ้ืนบ้าน 
ชายทะเลบางขุนเทียนนับเป็นพ้ืนที่เดียวของกรุงเทพมหานครที่ติดทะเลอ่าวไทย ลักษณะเป็น

หาดเลนตม มีการขุดคลองเชื่อมกับปากอ่าวไทย ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและการทำศึก
สงคราม ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งสันทนาการ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้ามา
สัมผัสระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนบางขุนเทียน (ในแขวงท่าข้าม มีลักษณะเป็นป่าไม้โกงกาง ร่วมกับ
ลำพู แสม ปรง ฝาด ตะปูนขึ้นแซมตลอดแนว) ด้วยเส้นทางการเดินเท้าและทางจักรยาน แหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์น้ำ เป็นที่อยู่ของลิงแสมประมาณ 500-600 ตัว เป็นหมู่บ้านชาวประมงทะเลเพียงแห่งเดยีว
ของกรุงเทพมหานคร โดยการทำประมงชายฝั่ง ลอบดักปู เลี้ยงปลา นากุ้ง เลี้ยงหอย เป็นต้น 



บทท่ี ๓  
กระบวนการศึกษา 

 

๓.๑ วิธีการศึกษา  
๓.๑.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล จากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ทั้งจากภาคสนามและการศึกษา 

รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์จากสภาพทั่วไป โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยวิธี 

CONTENT ANALYSIS และการวิเคราะห์ภาพอนาคต 
๓.๑.๓ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยบูรณาการ ( Integration) ข้อมูล

ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 

๓.๒ ขั้นตอนดำเนินการ 
๓.๒.๑ ศึกษา ทบทวน ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐานทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากรของเขตและกลุ่มเขต 
- แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ นโยบายระดับชาติและท้องถิ่น

ที ่เกี ่ยวข้อง เช ่น แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เป็นต้น 

๓.๒.๒ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง การดำเนิน
โครงการฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๒ สำนักงานเขตบางแค โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รองปลัด
กรุงเทพมหานคร (นายสมภาคย์ สุขอนันต์) ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผล ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่ม
กรุงธนใต้ รวมทั้งสิ้น 30 คน และมีการแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มกรุงธนใต้ใน ๒ 
ประเด็น คือ พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มกรุง
ธนใต้  

๓.๒.๓ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมใน
พ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านการประชุมทางไกล และ ณ ศูนย์อาสาสร้างสุข เขต
ทุ่งครุ ผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน ซึ่งได้ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย ๑) การฟื้นฟูศักยภาพของ
คลอง ๒) การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า ๓) การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และ ๕) การรวบรวมข้อมูลศักยภาพและ
เรื่องเล่าของพ้ืนที่ 

๓.๒.๔ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำเนินการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการ
พัฒนาดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องไตรรัตน์ สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีผู ้แทนจากสำนัก
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การจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว  จำนวน 8 คน ซึ่งได้
ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๑) การฟื้นฟูศักยภาพของคลอง เพื่อการเดินทาง ให้พิจารณา
โครงสร้างเดิม ๒) การบริหารจัดการน้ำในคลอง ต้องพิจารณาประเด็นร่วมในการใช้ศักยภาพคู/คลอง
สำหรับการเกษตร การระบายน้ำ และการเดินทางต้องพิจารณาร่วมกัน ๓) สร้างเรื่องราวเพ่ือเป็นฐาน
ทุนในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว  

๓.๒.๕ การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เป็นการจัด
ประชุมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๖๗ 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตในกลุ่มกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ ผู้อำนวยการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) ผู้แทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม ดร. กัญจนีย์ พุทธิเมธี 
ประธานกลุ่มวิจัยเมือง Urban Senses คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้แทนสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาสังคมใน
พ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงานเขต   

โดยออกแบบกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประยุกต์ใช้แนวคิด Design 
Thinking หรือ The Double Diamond Design Process ของ UK Design Council ทีแ่บ่งได ้4 ขั้นตอน 
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ได้แก่ Discover Define Develop และ Deliver โดยขั้นตอนที่
หนึ่งและสอง (Discover และ Define) เป็นขั้นตอนทำความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง รวมถึง
การวางแผนโครงการ ขั้นตอนที่สาม (Develop) คือ ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมอง
จากหลากหลายด้านมาสร้างไอเดียหลากหลายไอเดีย พัฒนาให้ภาพและทดสอบไอเดียต่าง ๆ และ
ขั้นตอนที่สี่ (Deliver) คือ ขั้นตอนในการทดสอบช่วงสุดท้ายก่อนที่จะนำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ภายใต้กรอบของการเสริมพลังและการมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 18 แสดงรูปแบบของกระบวนการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนด

นโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มกรุงธนใต้ 

 “I Like & I Wish” 

Headline News 

4 question 
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ช่วงที่ ๑ “ I Like & I Wish” เพื่อให้ประชาคมในพื้นที่ให้ข้อมูลฐานทุนและ
ความภาคภูมิใจ และอยากให้เป็นอย่างไรในอนาคต มีประโยชน์ในการได้ข้อมูลจากมุมมองของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

ช่วงที่ ๒ “พาดหัวข่าวดีเกี ่ยวกับกรุงธนใต้ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า” ซึ่งผู ้เข้าร่วมการ
ประชุมได้นำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตกรุงธนใต้ มีประโยชน์ในการได้ข้อมูลจากมุมมองความต้องการ
ของประชาชนในพื ้นที ่ และเกิดการสร้างบรรยากาศการสนทนา (Dialogue) และการปรึกษาหารือ 
(Deliberation) 

ช่วงที่ ๓ “๔ คำถาม” โดยดึงประเด็นสำคัญจากกิจกรรมในช่วงที่ ๑ โดยแบ่งกลุ่ม
ในประเด็นที่สนใจและร่วมกันพิจารณา จะต้องทำอะไร อย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถมาจัดการให้
เกิดขึ้น ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการรับมือกับปัญหา หลังจากนั้นก็ทำการพิจารณา
ใบงาน ๔ Question ในประเด็นอื่นและกลุ่มอื่นได้ยกร่างเอาไว้ มีประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศ
การสนทนา (Dialogue) และการปรึกษาหารือ (Deliberation)   

๓.๒.๖ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ข้อมูล และ
จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนใต้ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน ๙๗๑,๐๗๐ คน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจเชิงนโยบายของพ้ืนที่กลุ่มกรุงธนใต้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) 
แบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ และประชาชนที่เข้าร่วม
การสนทนากลุ่ม (Focus group) 4 ครั้ง จำนวนรวม 54 คน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
จำนวน ๖๗ คน รวมทั้งสิ้น 121 คน  

 
๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา โดยการจำแนกประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวทางการศึกษาที่ตั้งไว้ โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (documentary research) การสนทนากลุ่ม 
(Focus group) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที ่ได้ตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์
ประกอบกับด้วยการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ หาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบและเชื่อมโยง
เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนาเพ่ือตอบคำถามต่อวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
 



บทท่ี ๔  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบริบทเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ ในบทนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบรรยาย 
ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดังนี้ 

 

๔.๑ ประเด็นจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่

ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เป็นการจัดประชุมในรูปแบบ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๖๗ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารเขตในกลุ่มกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) ผู้แทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา 
สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักพัฒนาสังคม ดร. กัญจนีย์ พุทธิเมธี ประธาน
กลุ่มวิจัยเมือง Urban Senses คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผู ้แทนสถาบันอาศรมศิลป์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักงานเขต โดยกิจกรรมแบ่ง
ออกเป็น ๓ ช่วง ประกอบด้วย 

ช่วงที ่  ๑ “ I Like & I Wish” เพื ่อให้ประชาคมในพื้นที ่ ให้ข้อมูลฐานทุนและความ
ภาคภูมิใจ และอยากให้เป็นอย่างไรในอนาคต มีประโยชน์ในการได้ข้อมูลจากมุมมองของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

โดยฐานทุนที่ประชาคมภาคภูมิใจในพ้ืนที่ (I Like) แบ่งได้เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้  
๑) สวนเกษตร อาทิ มะม่วงขาวนิยม (บางบอน) สวนจำปี, สวนกล้วยไม้ (หนองแขม) เตยหอม 

(ภาษีเจริญ) สวนส้ม มะพร้าว หมาก (บางขุนเทียน) ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (บางแค) 
๒) พื้นที่สีเขียว/คลอง อาทิ วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำแบบดั้งเดิม เรือพุ่มพวง (ร้านค้าทางเรือ) 

ความผูกพันกับสายน้ำ 
๓) ป่าชายเลน/ประมงพื้นบ้าน/ชายทะเล อาทิ ชายทะเลบางขุนเทียน ป่าชายเลน ลิงแสม 

ป่าโกงกาง อากาศยังดี กลิ่นทะเล 
๔) ภูมิวัฒนธรรม ประเพณี อาทิ คนมอญโบราณ หมู่บ้านบางกระดี่ การแต่งกายชาวรามัญ 

พื้นที่ศิลปะริมคลองบางมด ตลาดน้ำคุณกะลา บ้านศิลปิน คลองบางหลวง การมีคูคลองจำนวนมาก 
ใช้ในการสัญจร และเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

และฐานทุนที่อยากให้เป็น/อยากเห็นในอนาคต ( I Wish) แบ่งได้เป็น ๖ ประเด็น ดังนี้ 
๑) คลอง อาทิ ขุดลอกคูคลอง ทำเขื่อนริมคลอง จัดการขยะริมคลอง การใช้คลองเพื่อ

การสัญจร การจัดการการบุกรุกพื้นที่ริมคลอง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมคลองทำให้เมืองอยู่คู่กับ
สิ่งแวดล้อมได้ 
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๒) พื้นที่ชายฝั่ง/ป่าชายเลน  อาทิ อยากเห็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน อยากให้
ประมงพ้ืนบ้านคงอยู่ต่อไป ทำเขื่อนริมทะเลเขตบางขุนเทียน  

๓) แหล่งเรียนรู้ พักผ่อน สันทนาการและท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทีร่องรับคนได้
มากขึ้น อยากให้มีกีฬาทางน้ำ การโปรโมทร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขนมชาวบ้านในพื้นที่ ป้ายบรรยาย
ตามวัดเก่า มัสยิด ศาลเจ้า เพ่ือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองให้มากกว่านี้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

๔) การจัดการจราจรและการเดินทาง อาทิ การขยายถนนแยกซอยเพชรเกษม ๖๙ ซอย
เพชรเกษม ๘๑ ให้สำเร็จ อยากให้ทำสะพานลอยรถข้ามเลียบทางด่วนระหว่างบางขุนเทียน-ทุ่งครุ 
ทางเลียบคลองเชื่อมไปรถไฟฟ้า เรือไฟฟ้าไปต่อรถไฟฟ้า อยากเห็นการสัญจรที่สมบูรณ์ และเชื่อมโยง
กัน บก-น้ำ-ถนน-คลอง-รถไฟฟ้า 

๕) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดนัดชุมชน มีตลาดรองรับสินค้าอย่างต่อเนื่อง อยากมี
เรือพุ่มพวงขายของทางเรือเยอะๆ อยากให้ย่านที่มีต้นทุนทางเกษตร/วัฒนธรรมพัฒนาเป็นย่าน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านการท่องเที่ยว และเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ เช่น บางมด สนาม
ชัย คลองด่าน 

๖) การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด (ขยะ) ภูมิทัศน์ อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กลิ่น
ของโรงขยะหนองแขม ปลูกต้นไม้ ทำปอดชุมชน ทำปอดกรุงเทพ เพิ่มโครงการให้มีพื้นที่สีเขียวให้ถูก
ใช้งานคนจะได้เห็นความสำคัญ พัฒนาไม่ให้มีแหล่งสลัมต่าง ๆ ที่รุกล้ำริมคลอง 

 
ช่วงที่ ๒ “พาดหัวข่าวดีเกี่ยวกับกรุงธนใต้ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า” ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้

นำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของพ้ืนที่กรุงธนใต้ มีประโยชน์ในการได้ข้อมูลจากมุมมองความต้องการ
ของประชาชนในพื ้นที ่ และเกิดการสร้างบรรยากาศการสนทนา (Dialogue) และการปรึกษาหารือ 
(Deliberation) ดังนี้ 

๑) UNESCO ประกาศรับรองให้วิถีคลองในกรุงธนใต้เป็นมรดกโลก 
๒) ท่องเที่ยวชุมชนเก่า ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมกรุงธนใต้ 
๓) TOD หนุนการท่องเที่ยวกรุงธนใต้ เชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ 
๔) เมืองเย็นลงเพราะคลองและธรรมชาติถูกใช้งาน 
๕) รถไฟฟ้าผ่านถนนพระราม ๒ ถนนยกระดับไปถึงแยกวังมะนาว 
๖) การพัฒนาชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
๗) ฝั่งธนการจราจรคล่องตัว การเดินทางเชื่อมต่อ "รถ-ราง-เรือ" แบบวิถีชีวิตคนชาวฝั่งธนบุรี 
 
ช่วงที่ ๓ “๔ คำถาม” เป็นการนำประเด็นสำคัญจากกิจกรรมในช่วงที่ ๑ มากำหนดแนวทางการ

บริหารจัดการโดยแบ่งกลุ่มในประเด็นที่สนใจและร่วมกันพิจารณาว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สามารถมาจัดการให้เกิดขึ้น ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการรับมือกับปัญหา 
โดยให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเพิ่มเติมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ได้คัดเลือก โดยมีประเด็นที่
ได้รับการคัดเลือกมาพิจารณา ดังนี้  
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๔ Question 

๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร ๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 

๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค ๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 

 
ซึ่งได้ประเด็นการพัฒนาสำคัญ (๗ สิ่งมหัศจรรย์กรุงธนใต้) ประกอบด้วย  
๑) สวนเกษตร 

๑. สวนเกษตร 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงเมือง (พัฒนา
ระบบเกษตรปลอดภัย,มีมาตรฐานหรือได้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารหรือ Q-Mark เช่น GI (Geographical 
Indications หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) GAP 
(การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ Good 
Agricultural Practice)  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
วัฒนธรรม (พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนให้
รองรับการท่องเที่ยว 
- แหล่งดูดซับมลพิษและสร้างอากาศท่ีดีให้
เมือง (อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเดิม และเพ่ิมพ้ืนที่
สวนใหม่ทั้งในเมืองและชานเมือง 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต สำนักพัฒนา
สังคม สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรมกีฬา และ
การท่องเที่ยว สำนักการระบายน้ำ กระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานทรัพย์สินฯ  
- ททท./ ชมรมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
- สถาบันการศึกษา 
- หมอไม้ รุกขกร 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ชาวสวนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน 
- เพ่ิมรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากอาชีพ
เกษตรกรรม (ออกแบบกิจกรรมเพ่ิม/กิจกรรม
ใหม่ เพื่อเพ่ิมรายได้ 
- ราคาที่ดินสูง ไม่คุ้มกับเกษตรวิถีเดิม (ปรับ
เกษตรวิถีเดิม ปรับที่ดิน (ปรับเกษตรวิถีใหม่, 
นวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยี 
- ขาดแคลนแรงงาน (พัฒนาระบบเกษตร
สมัยใหม่ (Smart farmer) เคลื่อนระบบเกษตร) 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- ขึ้นทะเบียน GI  
- อบรมเทคโนโลยี การจัดการตลาด / สร้าง 
Brand แปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
- สร้างรายได้ต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น 
- Smart Farmer  
- มีระบบบำบัดน้ำเสียเต็มพ้ืนที่ มีระบบตรวจวัด
ความเค็มและระบบกักเก็บน้ำจืดให้เพียงพอ 
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โดยระบุให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในประเด็นสวนเกษตร 
เนื่องจากในสภาพเศรษฐกิจและสังคม สวนเกษตรในเมืองไม่สามารถเลี้ยงตัวได้อย่างเพียงพอ จึงต้อง
นำแนวคิดการท่องเที่ยวมาช่วยเสริมสวนเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม ช่วงหนึ่งระบุว่า “ในอนาคตผู้ที่มาเที่ยว
กรุงเทพฯ ต้องมาในสวนของกรุงธนใต้ และขึ้น Balloon ชมสวนจำปี ล่องมาจากหนองแขม สวน
หมาก สวนมะพร้าวทางเขตภาษีเจริญ เลาะมาทางคลอง ไปดูสะพานภูมิพลที่เขตราษฎรบูรณะ วนมา
ทางทุ่งครุเพ่ือดูป่าชายเลนบางขุนเทียน”   

เนื่องจากฐานทุนของพื้นที่กรุงธนใต้ ยังเป็นแหล่งสวนเกษตรที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มี
การข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น และใช้ GI เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมถึงเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพ่ือ
ยกระดับสินค้าและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า อาทิ “จำปีหนองแขม” ณ สวนจำปีลุงพยุง 
เขตหนองแขม ส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน  

 
๒) คลอง 

๒. คลอง 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- ขุดคลอง ทุก ๆ ๒ ปี 
- จัดระเบียบบ้านรุกล้ำริมคลอง แก้กฎหมายที่
รองรับ 
- ออกกฎหมายให้บ้านจัดสรรไม่ขวางทางคลอง 
เพ่ิมระยะเว้นจากคลองให้เพ่ิมขึ้น กรณีสิ่งปลูก
สร้างใหม่ 
- เปลี่ยนระบบประตูน้ำเป็น ๒ บานทั้งหมด
เพ่ือให้เรือสัญจรได้สะดวกขึ้น 
- ทำเข่ือนริมคลองแบบหินถม (แบบคอนกรีต) 
เพ่ือป้องกันตลิ่งพัง ลดแรงคลื่น 
- เปลี่ยนชื่อ สำนักการระบายน้ำ เป็นสำนักการ
จัดการน้ำ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนและไม่ได้ทำ
แค่เรื่องระบายน้ำอย่างเดียว 
- จัดหาพื้นที่ในการทำแก้มลิง 
- เพ่ิมงานศิลปะริมคลอง ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปทำ
คลองต้องสวย 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- สำนักงานเขต 
- กทม. (สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา 
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนัก
การจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม) 
- มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
- บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 
- วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน 
- ภาคเอกชน 
- ประชาชน 
- ภาคประชาสังคม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 
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๒. คลอง 
๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ปัญหาทางธรรมชาติ น้ำทะเลหนุน 
- จิตสำนึกของคนริมคลอง 
- การหาแหล่งที่อยู่ใหม่ให้ผู้รุกล้ำ 
- กฎหมายผังเมืองไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา 
- การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน 
- ไม่มีพ้ืนที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- ขอความร่วมมือในเรื่องของพ้ืนที่จาก
ภาคเอกชน 
- นวัตกรรม + เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา 
- ระบบ Cloud และ Share ข้อมูลโดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนช่วยเก็บข้อมูลคลอง 
- การสื่อสารทุกช่องทางแบบ real time 
- การรวมตัว สร้างเครือข่าย จัดตั้งองค์กรชุมชน
เพ่ือทำงานร่วมกัน เช่น สมัชชากรุงธนใต้ 
- สร้าง water bank 

 
โดยระบุว่าในประเด็นเรื่องคลอง โจทย์ใหญ่ คือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ผ่านการ

รวบรวมเครือข่ายองค์กรที่สนใจเรื่องคลองให้มาเจอกัน ควบคู่กับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลองท่ี
หลากหลายมิติ และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเปิดข้อมูล ซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่
ต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคลอง 
โดยเฉพาะสำนักการระบายน้ำ ควรเปลี่ยนชื่อและทำบทบาทที่มากกว่าการจัดการการระบายน้ำ โดย
เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักการจัดการน้ำ 

นอกจากนี้ มีประเด็นการการจัดระเบียบการรุกล้ำคลอง ที่จะต้องย้ายชุมชนที่บุกรุกขึ ้นจาก
คลอง และจัดการที่อยู่อาศัยให้ ซึ่งมีการจัดเตรียมที่ดินเรียบร้อย เหลือเพียงการก่อสร้างที่มีข้อจำกัดใน
การใช้ผนังร่วม กับระยะร่นตามกฎหมายตามเงื ่อนไขผังเมืองรวมที่อยู่ใน Zone สีเขียว ที่อาจต้องหา
รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ร่วมกับภาคีสถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (กลุ่มงาน
บ้านมั่นคง) ในการมาร่วมให้การช่วยเหลือ 

 
๓) ป่าชายเลน ชายทะเล  

๓. ป่าชายเลน ชายทะเล 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- ทำเป็นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ยกระดับเขื่อนเป็นถนนที่ใช้สัญจรได้ไปจนถึง จ. 
เพชรบุรี 
- ควบคู่กับการอนุรักษ์ปลูกป่า ตั้งกลุ่มท่องเที่ยว 
ดูนก อนุบาลสัตว์น้ำ ป่าชายเลน 
- ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนและวิจัย 
- สร้างคันหินป้องกันการกัดเซาะ 
- ทำ T-groin 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- กรงุเทพมหานคร 
- ประชาชนในพื้นท่ี 
- สถาบันการศึกษา 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 
- กระทรวงฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
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๓. ป่าชายเลน ชายทะเล 
๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ปัญหาด้านงบประมาณ 
- ปัญหาขั้นตอนการดำเนินงาน ยุ่งยากซับซ้อน 
ไม่ต่อเนื่อง 
- ปัญหาผลประโยชน ์
- ขาดศูนย์รวมด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ป่าชายเลน 
- ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการ
ศึกษาวิจัย 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
- ตั้งหน่วยงานที่มารับผิดชอบโดยตรง 
- บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงความสำคัญของ
ป่าชายเลนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
กรุงธนใต้ 

 
3. ป่าชายเลน ชายทะเล 

1) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- ทำเป็นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ยกระดับเขื่อนเป็นถนนที่ใช้สัญจรได้ไปจนถึง จ. 
เพชรบุรี 
- ควบคู่กับการอนุรักษ์ปลูกป่า ตั้งกลุ่ม
ท่องเที่ยว ดูนก อนุบาลสัตว์น้ำ ป่าชายเลน 
- ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนและวืจัย 
- สร้างคันหินป้องกันการกัดเซาะ 
- ทำ T-grois 

2) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- กรุงเทพมหานคร 
- ประชาชนในพื้นท่ี 
- สถาบันการศึกษา 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 
- กระทรวงฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

3) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ปัญหาด้านงบประมาณ 
- ปัญหาขั้นอนการดำเนินงาน ยุ่งยากซับซ้อน 
ไม่ต่อเนื่อง 
- ปัญหาผลประโยชน ์
- ขาดศูนย์รวมด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ป่าชายเลน 
- ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้าน
การศึกษาจัย 

4) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ 3) 
- รัฐบาลต้องสนับสนุนงยประมาณเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
- ตั้งหน่วยงานที่มารับิดชอบโดยตรง 
- บูรณาการความร่วมมือภาครัฐฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงความสำคัญ
ของป่าชายเลนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของกรุงธนใต้ 

นำเสนอในประเด็นการจัดทำเขื่อนไม้ไผ่โดยประชาคมบางขุนเทียน ที่คัดเลือก ตรวจรับไม้ไผ่
คุณภาพ เพื่อต้องการให้เขื ่อนมีความแข็งแรง และเอื้อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ รวมถึง
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ประเด็นการเข้าถึงพื้นที่ทะเลบางขุนเทียน ที่เมื่อขับรถมาถึงคลองพิทยาลงกรณ์แล้วจะต้องเหมาเรือไปที่
หลักเขตอีกที ทำให้การเดินทางลำบาก และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอยากให้กรุงเทพมหานคร
ชวนประชาคมในพ้ืนที่เข้ามาร่วมทำงานด้วย เพราะประชาคมต้องการเห็นบ้านตัวเองพัฒนา  

นอกจากนี้ มีประเด็นการจัดที่อยู่อาศัยและอนุรักษ์ฝูงลิงแสม ประมาณ ๖๐๐ กว่าตัว ที่เริ่ม
เคลื่อนย้ายไปหากินนอกพื้นที่ที่จัดไว้ เนื่องจากไม่มีแหล่งอาหารในพื้นที่ดินบริเวณดังกล่าว ประกอบ
กับมีประชาชนนำอาหารไปให้ลิงแสมบริเวณริมถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก ลิงบางตัวลงไป
เดินและรออาหารบนถนน ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและลิงถูกรถชน ซึ่งสำนักงานเขตบางขุน
เทียนได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามให้อาหารลิงบริเวณริมถนนเลียบทางด่วน
กาญจนาภิเษก จัดสถานที่ให้อาหารลิงเป็นสัดส่วนบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา ริมคลองสนามชัย และ
ดูแลด้านความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

 
๔) วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ กีฬา 

๔. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- ทำให้คนเที่ยว (สร้างจุด Check-in ถ่ายรูป 
- สร้างสื่อด้วย story telling นำเสนอในทีวี
ช่องหลัก Social Media (FB YouTube) ทำ
ป้ายเก๋ ๆ Infographic แผนที่ให้น่าติดตาม 
- ประเพณีที่คนมีส่วนร่วมได้ 
- ทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าสิ่งเก่า ๆ ด้วยสื่อ
ใหม่ เช่น VR, AR เกมส์, หรือการจำลองภาพ 
๓D ในอดีต 
- ให้คนพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 
- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ที่น่าสนใจ) โดยคนท้องถิ่น 
เช่น พิพิธภัณฑ์วัดหนัง 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- ชุมชน + ประชาคม  
- สภาวัฒนธรรม 
- หน่วยงานวิชาการ (พอช. มหาวิทยาลัย) 
- ภาครัฐ (ททท. ก.วัฒนธรรม กทม. , สำนัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว) 
- เอกชน (Tour Agency ชมรมจักรยาน เรือ 
Scooter) 
- Blogger/Youtuber 
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๔. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 
๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ไม่เป็นที่รับรู้ของคนไทย 
- ภาครัฐ เอกชน วิชาการทำงานไม่ทัน 
- การจราจรและเข้าถึงลำบาก การออกแบบ
เส้นทางไม่สะดวก 
- การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ (วิถี) 
ชุมชนหาย วัฒนธรรมและประเพณีหาย 
- การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
หาย 
- ภัยพิบัติส่งผลเสียต่อแหล่งวัฒนธรรมบาง
ประเภท 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- ทำสื่อให้ประทับใจ Story โดนทุกวัย 
- ทำช่องทางให้หลากหลาย เช่น QRCode 
หนังสือ เรื่องเล่า Social Media ละคร ยาย 
เรื่องเล่า หนังสือนิทานสำหรับเด็ก 
- จับคนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน (มอง
ภาพรวมและแบ่งงานกันทำ) 
- จัดระบบที่จอดรถ และรถขนส่งในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
ด้วยวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้คนในชุมชนเริ่มขัดสน หากได้รายได้จากการท่องเที่ยว สิ่ง

สำคัญ คือ ต้องทำให้คนรับรู้ และมาท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญของกรุงธนใต้ ผ่านการผลิตสื่อให้
หลากหลาย และนำเสนอในช่องทางต่าง ๆ ทั้ง online และ offline ให้เหมาะสมกับคนหลายกลุ่ม 
หลายวัย รวมถึงพัฒนาและบูรณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร เชิงศิลปะให้เป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยว แล้วสร้างเรื่องราว เพื่อเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ อีกเหตุผลนึง ถือเป็น
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของกรุงธนใต้ โดยในประเด็นนี้ทางอาศรมศิลป์กำลังดำเนิน การเก็บ
รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ฝั่งธน และเล่าเรื่องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและยุคสมัย  
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๕) การจัดการจราจร รถ-เรือ-ราง  

๕. การจราจร รถ เรือ ราง 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- เพ่ิมท่าเรือทุกจุดตัดถนนและรถไฟฟ้า  
- เพ่ิมการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า (ต่อสาย
รถไฟฟ้าให้เข้าทุกเขต) 
- รถ ราง เรือท่ีสมบูรณ์ 
- ทุกคลองควรมีทางเลือกสัญจรทางน้ำ 
- เพ่ิมทางเลือกที่ปลอดภัยทางจักรยานหรือ
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 
- ปรับปรุงท่าเรือโดยสาร ป้ายรถประจำทางให้
ปลอดภัย (มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืด) 
- ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการจราจรบน
ท้องถนนน 
- รณรงค์ให้ใช้ขนส่งสาธารณะ / รถยนต์ไฟฟ้า 
/ เรือไฟฟ้า 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- กรมเจ้าท่า (สนับสนุนท่าเรือ การจัดการ
เดินเรือ) 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการจราจรและขนส่ง (วางแผนการ
เดินทางเชื่อมต่อ) 
- สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (วางแผนการ
พัฒนาตามแนวคลอง แม่น้ำ ทะเล) 
- กระทรวงคมนาคม, รฟม., กรุงเทพธนาคม,   
ขสมก. 
- สำนักงานเขตและ กทม. กำหนดนโยบาย 
- สน. ควบคุมการจราจรอย่างปลอดภัย 
- ผู้ว่าฯ กทม., นายกรัฐมนตรี 
- กระป๋อง สองแถว รถร่วมบริการของเอกชน 
ประชาชน/ภาคเอกชน 

๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- เล่นเรือแล้วตลิ่งพัง ประชาชนชายน้ำเดือดร้อน 
- ติดประตูน้ำ 
- เวรคืนพ้ืนที่ 
- ความร่วมมือของประชาชน 
- น้ำท่วม 
- มลภาวะเป็นพิษทางน้ำ อากาศ เสียง 
- บางจุดมีพ้ืนที่จำกัด 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- ปรับปรุงตลิ่ง, สร้างเข่ือน 
- จัดการประตูน้ำ ให้เรือผ่านได้ 
- เตรียมงบประมาณและการจัดประชาคม 
ขุดลอกคูคลอง  
- รณรงค์ให้ใช้ขนส่งสาธารณะ / รถยนต์ไฟฟ้า / 
เรือไฟฟ้า 
- ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีจัดการจราจร 
- Application วางแผนการเดินทาง คำนวณ
ระยะเวลา + ค่าใช้จ่าย 

 
ในปัจจุบันการเดินทางของกรุงธนใต้ที่มีการเชื่อมต่อกันแล้ว จะเป็นรถกับราง แต่ส่วนที่ยัง

ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ คือ การเชื่อมต่อกับระบบคลอง ที่มีอุปสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการประตูน้ำ 
ส่งผลต่อปริมาณน้ำ/ความตื้นเขินของน้ำในคลอง ปัญหาขยะมูลฝอยในคลอง และการรุกล้ำคลอง
ในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ทั้งนี้ บางกลุ่มมองว่า คลองบางช่วงไม่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการสัญจร ด้วยสภาพ
ทางกายภาพที่ตลิ่งไม่แข็งแรง เมื่อแล่นเรือแล้วทำให้ตลิ่งพัง อาจต้องมีการพิจารณาในการปรับกายภาพ 
ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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๖) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

๖. เศรษฐกิจชุมชน 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- นำวัตถุดิบในชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (เตย
หอม) 
- แปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย 
- ส่งเสริมตลาดร้านค้าในชุมชน 
- พัฒนาพันธุ์ใหม่ 
- การสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ให้น่าสนใจ 
- สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในชุมชนและ
นอกชุมชน 
- ส่งเสริมให้ชุมชน สามารถจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
- วิสาหกิจ ผลิตและพัฒนาอาหารไทยมุสลิม
จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- หน่วยงานราชการ (สำนักงานเขต สำนักพัฒนา
สังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว) 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- มหาวิทยาลัย 
- คนในชุมชน 
- วัด มัสยิด โบสถ์  
- ชาวสวน 
- รร. / รพ. ในพ้ืนที่ 
- สถานประกอบการ 

๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- การตลาด ช่องทางการขาย 
- การจัดสรรผลประโยชน์ของคนในชุมชน 
- ภัยพิบัติทำลายเศรษฐกิจ 
- ความรู้ทางโภชนาการ 
- กระแสการบริโภคเปลี่ยนไปตามยุค 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
- จัดสรรผลประโยชน์ให้เหมาะสมกับทุกฝ่าย 
- พัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- คิดวิธีอยู่ร่วมกับภัยพิบัติ เช่น สวนลอยน้ำ 
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ระหว่างช่วงวัย 

 
ถ้าในชุมชนมีวัตถุดิบอะไร ควรหาตลาดชุมชนให้เอาออกมาขาย หรือนำไปสู่การแปรรูปและ

จำหน่าย โดยพาจุดเด่นของสินค้าในพ้ืนที่ และหาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับรู้ 
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๗) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ 

๗. ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ขยะ 
๑) จะต้องทำอะไร อย่างไร 
- ค้นหาพ้ืนที่ว่าง เพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว/
สวนสาธารณะในชุมชน 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- ปลูกกต้นไม้ยืนต้น, ต้นไม้ใหญ่ Rooftop 
garden สวนแนวตั้ง 
- ปลูกผลไม้ดั้งเดิมของชุมชนเป็นต้นไม้
สาธารณะ 
- ปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ๓Rs 
- พัฒนาระบบการกำจัดขยะที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
- ขอความร่วมมือไม้ทิ้งขยะลงในคู คลอง 
- ทำให้เห็นว่า (การจัดการภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
และขยะ) เป็นเรื่องง่าย 

๒) ใครจะช่วยได้ หรือใครต้องมาร่วมกันบ้าง 
- ประชาชนในเขต ภาคเอกชนในพ้ืนที่ และ
ภาครัฐ 
- สถาบันการศึกษา ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขยะ บูรณาการ
ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
- มูลนิธิ อาสาต่าง ๆ วัดและศาสนสถาน 
- ผู้นำชุมชน 

๓) ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค 
- ที่ดินราคาสูงขึ้น 
- โรคระบาดทำให้ขยะติดเชื้อ ขยะประเภท
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเพ่ิมข้ึน 
- ขยะติดท่อระบายน้ำทำให้การรระบายน้ำช้า 
- พฤติกรรมของคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
- น้ำท่วมทำให้ขยะกระจัดกระจายตามน้ำ 
- ถังขยะไม่เพียงพอ 
- คนไม่แยกขยะ มักง่าย 

๔) แนวทางการรับมือกับปัญหา ข้อ ๓) 
- รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างนิสัยการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
- รณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น กล่อง
ชานอ้อย หรือวัสดุจากธรรมชาติ 
- รณรงค์วัดนัดเก็บขยะชุมชน 
- สร้างโรงกำจัดขยะแบบปลอดมลภาวะ 
- แปรรูปขยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 
ด้วยจุดเด่นของกรุงธนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณพื้นที่สีเขียวประเภทสวนต่อและสัดส่วนต่อ

ประชากรสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร สูงถึงร้อยละ ๗.๙๓ ตารางเมตรต่อคน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐ 
ของมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด นอกจากนั้น ข้อมูลในฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร มีการรายงานปริมาณพ้ืนที่ที่ว่าง จำนวนมาก
ถึง ๕๒๕ แห่ง คิดเป็น ๘,๓๒๗,๖๔๘.๓๐๕ ตารางเมตร ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ว่างดังกล่าว ให้
เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public space) ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้เพ่ิมเติมได้  
 



- ๕๑ - 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ โดยกิจกรรมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นของประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของพ้ืนที่ (Demand side)  

จากการประยุกต์ใช้แนวคิด Design Thinking หรือ The Double Diamond Design Process 
ของ UK Design Council โดยในขั้นตอนที่หนึ่งและสอง (Discover และ Define) เป็นขั้นตอนทำ
ความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้เกิดการตั้งคำถามที่ถูกต้อง และนำไปสู่การแก้ปัญหา
ที่ตรงประเด็นผ่านการดำเนินกิจกรรม ช่วงที่ ๑ “I Like & I Wish” โดยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ใช้เวลา
ทำความเข้าใจฐานทุนของพื้นที่ และระบุว่าชอบหรือภูมิใจอะไรในพื้นที่ และอยากให้เป็นอย่างไรในอนาคต 
โดยผู ้นำกระบวนการ พยายามกระตุ ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ โดยฐานทุนของพื้นที่ที ่ประชาคม
ภาคภูมิใจ (I Like) ประกอบด้วย สวนเกษตร พื้นที่สีเขียวและคลอง ชายทะเลบางขุนเทียน ป่าชายเลน
และการทำประมงพ้ืนบ้าน รวมถึงภูมิวัฒนธรรม  

นอกจากนี้ ฐานทุนที่อยากให้เป็น/อยากเห็นในอนาคต ( I Wish) แบ่งได้เป็น ๖ ประเด็น 
คือ ประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาคลอง เช่น การขุดลอกคูคลองและการทำเขื่อนริมคลองเพื่อ
ประโยชน์ในการระบายน้ำ และลดการกัดเซาะของตลิ่ง  การใช้ประโยชน์จากคลองที่มากกว่าการ
ระบายน้ำ เนื่องจากชาวบ้านในพ้ืนที่บางบริเวณ ต้องการใช้คลองเพ่ือการสัญจร มีการค้าในคลอง 
(เช่น เรือพุ่มพวง) จัดการการบุกรุกพ้ืนที่ริมคลอง การจัดการขยะริมคลองและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์
ริมคลองทำให้เมืองอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมได้ ประเด็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง/ป่าชายเลน 
อาทิ อยากเห็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน ทำเขื่อนริมทะเลเขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่งบางขุนเทียน การอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านของกรุงเทพมหานคร ที่สามารถ
เป็นเสน่ห์กรุงธนใต้ และคงอาชีพพ้ืนถิ่นให้คงอยู่กับชาวบ้าน ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ใช้
ฐานทุนทางการเกษตร และภูมิปัญญาชาวบ้าน และจัดหาตลาดในการรองรับสินค้าอย่างต่อเนื่อง อาจจัด
ให้มีตลาดนัดชุมชนของพ้ืนที่ และเปลี่ยนสถานที่ในการจัดเพ่ือสร้างความหลากหลาย นอกจากนี้การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหรือย่านสร้างสรรค์ของชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประเด็นการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พักผ่อน สันทนาการและท่องเที่ยว ด้วยนับวันเมืองก็ยิ่งมีแนวโน้มหนาแน่นขึ้นและ
คนมีแนวโน้มมีพื้นที่ส่วนตัวน้อยลง เมืองจึงต้นทำหน้าที่ค้นหาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ประเด็นการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด (ขยะ) และภูมิทัศน์ โดยจัดทำปอดชุมชนให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ 
ด้วยการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ใกล้ชิดชุมชน และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จัดการ
โรงกำจัดขยะหนองแขมไม่ให้เกิดกลิ่นรำคาญแก่ชุมชนใกล้เคียง จัดการภูมิทัศน์ไม่ให้เกิดแหล่งสลัมที่
รุกล้ำริมคลอง และ ประเด็นการจัดการจราจรและการเดินทาง เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ ด้วยการใช้
ประโยชน์ของโครงข่ายการเดินทางที่หลากหลาย ทั้งทางถนน ทางน้ำ และทางราง สร้างระบบ และค้นหา
ระบบรอง (feeder) ในเส้นทางที่บริการขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ  

หลังจากนั้น กิจกรรมในช่วงที่ 2 “พาดหัวข่าวดีเกี่ยวกับกรุงธนใต้ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า” ได้
ภาพวิสัยทัศน์ภาคประชาชนของกรุงธนใต้ ที่จัดกลุ่มวิสัยทัศน์ได้ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มการรักษาฐานทุน
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ในวิสัยทัศน์ “UNESCO ประกาศรับรองให้วิถีคลองในกรุงธนใต้เป็นมรดกโลก” ที่มีความก้าวหน้าในเชิง
การยกสถานะของพื้นที่เข้ากับตัวชี้วัดระดับโลก เพื่อให้ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และได้มาซึ่ง
มาตรฐานการดูแลและรักษาพื้นที่ตามแนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกขององค์การ
เพื ่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที ่หน่วยงานภาครัฐต้อง
ดำเนินการตาม ใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ “ท่องเที่ยวชุมชนเก่า ฟื้นฟูวัฒนธรรมกรุงธนใต้” ที่ต้องการฟื้นฟู
แหล่งวัฒนธรรมของพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจัดการเรื่องราว (Story) 
สร้างมูลค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กลุ่มการจัดการการเข้าถึงพื้นที่ ในวิสัยทัศน์ 
“TOD หนุนการท่องเที่ยวกรุงธนใต้ เชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ” “รถไฟฟ้าผ่านถนนพระราม ๒ ถนน
ยกระดับไปถึงแยกวังมะนาว” และ “ฝั่งธนการจราจรคล่องตัว การเดินทางเชื่อมต่อ "รถ-ราง-เรือ" แบบวิถี
ชีวิตคนชาวฝั่งธนบุรี” ที่ยังคงเชื่อมโยงกับการจัดการการเดินทาง การเข้าถึงที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
คนในพ้ืนที่ และกลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในวิสัยทัศน์ “เมืองเย็นลงเพราะคลองและธรรมชาติ
ถูกใช้งาน” และ “การพัฒนาชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน”  

กล่าวโดยสรุปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อยากเห็นในอนาคต เป็นเรื่องของการส่งเสริมฐานทุนใน
ระดับชุมชน ที่สามารถสร้างและถ่ายทอดเรื่องราว (story) ให้เกิดมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีคุณภาพ และท่ีนอกเหนือจาก
การจัดให้มีแล้ว ต้องพิจารณาถึงกิจกรรมในพื้นที ่สาธารณะอย่างต่อเนื ่อง ภายใต้บริบทของพื ้นที่
สะดวกสบายและดูดี และหากเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ร่วมออกแบบ จัดการและใช้ประโยชน์จะยิ่งเพ่ิม
คุณค่าในการสร้างทุนทางสังคมในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่สาธารณะมีประโยชน์ที่เอ้ือต่อการเข้าสังคม  

ทั้งนี้ ในขั้นตอนที่สาม (Develop) คือ ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจาก
กลุ่มคนทีห่ลากหลายด้านร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผ่านกิจกรรมช่วงที่ ๓ “๔ คำถาม” ที่
ดึงประเด็นสำคัญจากกิจกรรมในช่วงที่ ๑ และจัดกลุ่มประเด็นสำคัญ ออกเป็น ๗ ประเด็นการพัฒนา
สำคัญ และให้อิสระผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เลือกกลุ่มประเด็นที่สนใจเพื่อร่วมกันพิจารณาว่า จะต้องทำ
อะไร อย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถมาจัดการให้เกิดขึ้น ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค และ
แนวทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้ประเด็นการพัฒนาสำคัญ (๗ สิ่งมหัศจรรย์กรุงธนใต้) ประกอบด้วย 
สวนเกษตร, คลอง, ป่าชายเลน ชายทะเล, วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ กีฬา, การจัดการจราจร รถ-เรือ-ราง, 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ หลังจากนั้นจึงนำใบงานที่
แต่ละกลุ่มได้ยกร่างไว้ เวียนให้กลุ่มอื่นพิจารณาเพ่ือเติมเต็มประเด็นการพัฒนานั้น ๆ โดยเป็นประเด็น
การพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

ประเด็นสวนเกษตร ผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการในการจัดการสวนเกษตร เพื่อให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยงเมือง อาทิ พัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย มีมาตรฐานหรือได้เครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ Q-Mark เช่น GI (Geographical Indications 
หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) และ GAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ Good Agricultural Practice) 
ซ่ึงประโยชน์ของสวนเกษตรในเชิงการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งดูดซับมลพิษและสร้างอากาศท่ีดีให้พ้ืนที่
โดยธรรมชาติ หากกรุงเทพมหานครหรือเครือข่ายประชาคมเกษตรกรในพื้นที่สามารถส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างหรือพัฒนาสวนเกษตรใหม่ รวมถึงการรักษาสวนเกษตรเดิม และเติมกิจกรรมการพัฒนาอ่ืน
ที่นอกเหนือจากการปลูกเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียว เช่น การพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์
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สวนเกษตรให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
การจัดทำตลาดนัดผลผลิตการเกษตร การจัดกิจกรรมเยาวชน เป็นต้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกร
ในการคงอาชีพและวิถีชีวิตเดิมของพื้นที่ไว้ หรืออาจเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในพื้นที่ได้จากฐาน
ทุนสวนเกษตร และเป็นพื้นที่กิจกรรมให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมและจับจ่าย และเพื่อให้มาตรการ
ในการจัดการสวนเกษตรประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่
เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการ
ท่องเที่ยว สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม อาทิ ชมรม
ผู้ประกอบการในพื้นที่ และสถาบันการศึกษา ที่จะผลิตงานวิจัยมาส่งเสริมการเกษตรของพื้นที่ และ
ภาคประชาชน อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งหมอไม้ รุกขกร และที่สำคัญ คือ เกษตรกรและประชาชน 

ทั้งนี้ การพัฒนาและการจัดการสวนเกษตร มีประเด็นความท้าทายท่ีสำคัญ คือ ชาวสวนไม่ได้
เป็นเจ้าของที่ดิน เป็นลักษณะของการเช่าทำสวน ซึ่งอยู่บนความเสี่ยงที่เจ้าของสวนจะไม่ต่อสัญญาเช่า 
ด้วยการขยายตัวของเมือง ทำให้ที่ดินแถบกรุงธนใต้มีราคาสูงขึ้น ซ่ึงไม่คุ้มกับเกษตรวิถีเดิม และขาดแคลน
แรงงานด้านการเกษตร โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว ด้วยการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรของพื้นที่ด้วยการได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ 
Q-Mark เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมถึงเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด เพื่อยกระดับสินค้าและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การให้ความรู้ด้านการจัด
การเกษตรสมัยใหม่ อาทิ พัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่ (Smart farmer) ปรับใช้นวัตกรรมการจัดการ
และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นหาวิธีการจัดการที่เหมาะสม หา/จัดการตลาดสินค้าเกษตร 
การพัฒนา Brand การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงระบบจัดการน้ำ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบตรวจวัดความเค็มและระบบกักเก็บน้ำจืดให้เพียงพอและที่สำคัญที่สุด คือ สร้างรายได้ต่อหน่วย
พื้นที่ให้สูงขึ้นที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเกษตร อาทิ การพัฒนาสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
โดยช่วงหนึ่งของการประชุมรับฟังความคิดเห็นระบุให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
สำคัญที่สุดในประเด็นสวนเกษตร เนื่องจากในสภาพเศรษฐกิจและสังคม สวนเกษตรในเมืองไม่สามารถ
เลี้ยงตัวได้อย่างเพียงพอ จึงต้องนำแนวคิดการท่องเที่ยวมาช่วยเสริมสวนเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม  

ประเด็นคลอง ผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการในการจัดการคลอง ใน 3 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย การรักษาคูคลอง โดยให้มีการขุดลอกคูคลองเป็นประจำ อย่างน้อย ทุก ๆ 2 ปี ในทุก
แนวคูคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสียที่เกิดจากสภาพคูคลองตื้นเขิน ทำให้น้ำไหลไม่
สะดวก และเพ่ิมความจุของน้ำในฤดูน้ำหลาก การสร้างเขื่อนริมคลองแบบหินถม (แบบคอนกรีต) เพ่ือ
ลดแรงคลื่นและป้องกันตลิ่งพัง การจัดระเบียบคูคลอง โดยการจัดระเบียบบ้านรุกล้ำริมคลอง ออก
กฎหมายและดำเนินการตามกฎมหายไม่ให้บ้านจัดสรรขวางทางคลอง และเพ่ิมระยะเว้นจากคลองให้เพ่ิมขึ้น 
กรณีสิ่งปลูกสร้างใหม่ และมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการจัดระเบียบคูคลองโดยการเพิ่มงาน
ศิลปะริมคลอง และจัดทำเป็นจุดถ่ายรูป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงทัศนียภาพของคลองในบริเวณนั้น 
ข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดการน้ำ โดยให้จัดหาพื้นที่ในการทำแก้มลิง เพื่อรองรับน้ำ
และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอต่อสำนักการระบายน้ำ โดยให้เปลี่ยนระบบ
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ประตูน้ำเป็น ๒ บานทั้งหมดให้เรือสามารถสัญจรในคลองได้สะดวกมากข้ึน เพ่ือใช้ประโยชน์จากคลอง
ที่นอกเหนือจากการระบายน้ำ และให้เปลี่ยนชื่อ สำนักการระบายน้ำ เป็นสำนักการจัดการน้ำ เนื่องจาก
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีภารกิจแค่การระบายน้ำ  

และเพื่อให้มาตรการในการจัดการพัฒนาและฟื้นฟูคลองประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสาน
ความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนา
เมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต) ภาคประชาสังคม อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน ภาคเอกชน อาทิ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาที่ดิน ภาค
สถาบันวิชาการ และประชาชนในพ้ืนที ่

ทั้งนี้ การจัดการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง มีประเด็นความท้าทายที่สำคัญ คือ ปัญหาน้ำทะเลหนุน  
ทำให้เกิดคลื่นในการกัดเซาะชายฝั่ง และน้ำเค็มไหลเข้าไปในระบบคลอง ที่ส่งผลต่อการเปิด-ปิดประตู
ระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการขาดพ้ืนที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) และภัยที่เกิดจากมนุษย์ 
อาทิ จิตสำนึกของคนริมคลอง มีการทิ้งขยะ และน้ำเสียลงสู่คลองโดยไม่ผ่านการบำบัด รวมถึงปัญหา
ที่สำคัญ คือ การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำลำคลอง ที่ต้องดำเนินการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของ
กฎหมายผังเมือง  

โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว โดยการประสานการร่วม
ดำเนินการ หรือสร้างเครือข่ายการทำงานในประเด็นการจัดการพัฒนาและฟื้นฟูคลองร่วมกัน อาทิ 
จัดตั้งสมัชชากรุงธนใต้ และคิดค้นและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การจัดทำ 
Data Platform สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคลองทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ให้
ประชาชนและภาคประชาสังคมได้ออกแบบ และจัดการ Platform ดังกล่าวเพื ่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐสนับสนุน Platform และข้อมูลตั้งต้น
ให้แก่ Platform ดังกล่าว 

 
ประเด็นป่าชายเลน ชายทะเล ผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการในการจัดการป่าชายเลน 

และพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน ใน ๒ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดย
จัดหาและจัดทำเขื่อน สร้างคันหิน หรือ T-groin เพื่อป้องกันและชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
รักษาและฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน และพื้นที่ชายทะเล โดยการพัฒนาแหล่งและกิจกรรมสันทนา
การเพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจเข้าถึงพื้นที่ อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มดูนก กลุ่มอนุบาลสัตว์น้ำ และกลุ่มรักษ์
ป่าชายเลนกรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนและวิจัย เป็นต้น และเพ่ือให้มาตรการในการจัดการป่าชายเลน 
และพ้ืนทีช่ายทะเลบางขุนเทียนประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ
ที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
(สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต) 
ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดการป่าชายเลน และพื้นที่
ชายทะเลบางขุนเทียน มีประเด็นความท้าทายที่สำคัญ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากมาตรการ
และโครงการในการจัดการชายฝั่ง/พ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียนใช้งบประมาณจำนวนมาก และเก่ียวข้องกับ
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ผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย ในบางกรณีการพัฒนาเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส่งผลให้ขั้นตอนในการ
ดำเนินการยุ่งยาก และซับซ้อน และนโยบายและโครงการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง  

โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว ใน 2 มิติ คือ การวิจัยและ
พัฒนา โดยจัดและรวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยในการจัดการชายฝั่ง
ทั้งระบบ ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ การจัดการปัญหาในเชิงพื้นที่ เนื่องจากท่ี
ผ่านมาการการจัดการชายฝั่งบางขุนเทียนขาดเจ้าภาพในการดำเนินการบูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในการจัดการพ้ืนที่ มักเป็นการจัดการตามบทบาทหน้าที่เป็นหลัก หาก
มีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบและเป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือ กำหนด Roadmap ใน
การพัฒนาและแบ่งบทบาทหน้าที่ในการร่วมดำเนินการ และมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ Roadmap และวิสัยทัศน์ร ่วม จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนามีพลังและมี
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

 
ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ ผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการใน

การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ ใน ๒ ประเด็น ประกอบด้วย การจัดหาและพัฒนาพื้นที่
สาธารณะของเมือง โดยการค้นหาพ้ืนที่ว่าง เพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน และ/หรือพัฒนา
พ้ืนที่สาธารณะเดิมให้มีคุณภาพ ทั้งในการปลูกต้นไม้ที่เหมาะสม และ/หรือค้นหาและปลูกต้นไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพื ้นที ่ เน้นการปลูกต้นไม้ที ่หลากหลาย เช่น การปลูกไม้ยืนต้น การจัดทำ 
Rooftop garden การจัดทำสวนแนวตั้ง และหากอาศัยการออกแบบเข้ามาช่วย อาจดำเนินการจัดหา
ถนนเพ่ือจัดทำเป็นถนนเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยการปรับภูมิทัศน์ของริมทางเท้า ฟุตบาธ ต้นไม้ริมทาง 
ให้เป็นต้นแบบในการจัดการภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ร่วมกับการพัฒนาแหล่งโอโซนของพื้นที่ด้วย การจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ) ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ การคัดแยก
ขยะจากต้นทาง โดยหลัก 3RS และต้องเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้
ประเด็นการจัดหาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เป็นเรื่องที่
เข้าใจง่าย และมีส่วนร่วมง่าย และเพื่อให้มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ ประสบ
ผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สำนักสิ่งแวดล้อม 
สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานเขต) ภาคประชาสังคม 
ภาคสถาบันวิชาการ และประชาชนในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ มีประเด็นความท้าทายที่สำคัญ คือ ปัญหา
เรื่องท่ีดินราคาสูงขึ้น ทำให้เหลือพ้ืนที่สาธารณะไม่มากนัก รวมถึงด้านจิตสำนึกของคนสัญจรและคนใน
พื้นที่ ส่งผลต่อการตกค้างของขยะทั้งในลำคลอง และท่อระบายน้ำ และบางพื้นที่จำนวนถังขยะไม่
เพียงพอ โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว ในเรื่องของการรณรงค์สร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ทั้งการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อย
สลายง่าย รณรงค์วัดนัดเก็บขยะชุมชน จัดการและแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างโรงกำจัดขยะ
แบบปลอดมลภาวะ เพ่ิมเติมจากการจัดหาพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวคุณภาพของกรุงธนใต้ 
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ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู ้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ใน ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของชุมชน อาทิ การ
แปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พัฒนาพันธุ์ใหม ่จัดวิสาหกิจ ผลิตและพัฒนาอาหารไทย
มุสลิมจากวัตถุดิบในพื้นที่ การจัดหาตลาดและส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงตลาด อาทิ การส่งเสริมตลาด
ร้านค้าในชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้น่าสนใจ เพื่อเป็นการนำเข้าผู้ซื้อหรือตลาดให้เข้ามา
จับจ่ายในชุมชน และพัฒนาในชุมชนสามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยว และจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชนได้ รวมถึงการส่งสินค้าออกไปสู่ตลาดที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตในพื้นที่ ผ่านการสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในชุมชนและนอกชุมชน และเพื่อให้มาตรการในการการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 
ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย 
อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว) ภาคประชาสังคม อาทิ วัด มัสยิด โบสถ์ และเครือข่ายชาวสวนในพื้นที่ ภาคเอกชน 
อาทิ สถานประกอบการ ภาคสถาบันวิชาการ และประชาชนในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีประเด็นความท้าทายที่สำคัญ คือ การจัดสรรผลประโยชน์
ของคนในชุมชน การจัดหาและจัดการตลาดและช่องทางการขาย กระแส (Trend) การบริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติที่ทำลายแหล่งผลิตและบรรยากาศลงทุนและการบริโภคในประเทศ
โดยนำเสนอแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว อาทิ จัดสรรผลประโยชน์ให้
เหมาะสมกับทุกฝ่าย พัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างช่วงวัย ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และคิดวิธีอยู่
ร่วมกับภัยพิบัติ เช่น สวนลอยน้ำ 

 
ประเด็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ ผู้เข้าร่วมฯ ได้

ร่วมกันเสนอ มาตรการในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ ใน ๓ ประเด็น
หลัก ประกอบด้วย การจัดการสถานที่และเรื่องราว โดยให้มีการพัฒนาสถานที่อนุรักษ์ของพ้ืนที่ ทั้งใน
เชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งธรรมชาติ และรวบรวมเรื่องราว เรื่องเล่า และจัดทำสื่อในการ
นำเสนอให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่ สร้างช่องทางในการเข้าถึง โดยการสร้างสื่อด้วย story 
telling นำเสนอในทีวีช ่องหลัก Social Media (FB YouTube) ทำป้ายเก๋ ๆ Infographic แผนที ่ให้น่า
ติดตาม ให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าสิ่งเก่า ๆ  ด้วยสื่อใหม่ เช่น VR, AR เกมส์, หรือการจำลองภาพ ๓D ในอดีต 
เปิดโอกาสให้คนพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเดิม
ในพื้นที่ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำปฏิทินกิจกรรมในการเชื่อมโยง
และร้อยเรียงให้เหมาะสมทั้งในเชิงเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย  

และเพื่อให้มาตรการในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ 
ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย 
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (สำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว) ภาคประชาสังคม อาทิ สภาวัฒนธรรม ชมรมจักรยาน ชมรมเรือ ชมรมScooter 
ภาคเอกชน อาทิ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ภาคสถาบันวิชาการ และประชาชนในพ้ืนที่ 
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ทั้งนี้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการมีประเด็นความท้าทาย
ที่สำคัญ คือ การจราจรและเข้าถึงลำบาก และการออกแบบเส้นทางไม่สะดวก พื้นที่มีการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ส่งผลให้ (วิถี) ชุมชนหาย วัฒนธรรมและประเพณีและสภาพแวดล้อมบางแห่งหายไป 
ภัยพิบัติส่งผลเสียต่อแหล่งวัฒนธรรมบางประเภท และภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการทำงานไม่
สอดคล้องกัน โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว อาทิ จัดระบบที่จอดรถ 
และรถขนส่งในแหล่งท่องเที่ยว จับคนที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน (มองภาพรวมและแบ่งงานกันทำ) 
ทำช่องทางให้หลากหลาย เช่น QRCode หนังสือ เรื ่องเล่า Social Media ละคร ยาย เรื ่องเล่า 
หนังสือนิทานสำหรับเด็ก และสื่อให้ประทับใจ Story โดนทุกวัย 

 
ประเด็นการจัดการจราจร เป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นการการพัฒนาข้างต้น 

โดยผู้เข้าร่วมฯ ได้ร่วมกันเสนอ มาตรการในการจัดการจราจร ใน ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การ
เชื่อมต่อระบบขนส่ง อาทิ เชื่อมต่อระบบรถ ราง เรือที่สมบูรณ์ การจัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะและ
สร้างทางเลือกในการเดินทาง เพิ่มท่าเรือทุกจุดตัดถนนและรถไฟฟ้า ควรพัฒนาศักยภาพคลองให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการเดินทาง ปรับปรุงสถานีขนส่งหรือจุดบริการขนส่งสาธารณะ อาทิ ป้ายรถประจำทาง 
ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง และท่าเรือโดยสาร ให้ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ รณรงค์ให้ใช้
ขนส่งสาธารณะ / รถยนต์ไฟฟ้า / เรือไฟฟ้า และการใช้เทคโนโลยีด้านการจราจร ทั้งเพื่อการบริหาร
จัดการจราจร และ Application สำหรับระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้บริการประชาชน 

และเพื่อให้มาตรการการจัดการจราจรประสบผลสำเร็จนั้น ต้องประสานความร่วมมือแบบ
ประชารัฐ ทั้งภาครัฐที่เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิ กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรมเจ้าท่า (สนับสนุนท่าเรือ การจัดการ
เดินเรือ) กรุงเทพธนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ควบคุมการจราจรอย่างปลอดภัย) กรุงเทพมหานคร  
สำนักการจราจรและขนส่ง (วางแผนการเดินทางเชื่อมต่อ)  สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (วาง
แผนการพัฒนาตามแนวคลอง แม่น้ำ ทะเล) สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน อาทิ กระป๋อง สองแถว รถร่วมบริการของเอกชน ภาคสถาบันวิชาการ และประชาชนใน
พ้ืนที ่

ทั้งนี้ การจัดการจราจรมีประเด็นความท้าทายที่สำคัญ คือ ในการจัดการการสัญจรทางน้ำ จาก
ปัญหาการจัดการประตูระบายน้ำ ที่ชาวเรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองเพื่อการเดินทางได้อย่าง
สะดวก และเหมาะสม ปัญหาการแล่นเรือในคลองที่ส่งผลกระทบต่อตลิ่งและประชาชนที่อยู่ริมคลอง 
การจราจรที่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางเสียง และทางน้ำ โดยระบุแนวทางในการรับมือกับปัญหา
และความท้าทายดังกล่าว อาทิ การร่วมจัดการประตูระบายน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่ 
ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีจัดการจราจร รณรงค์ให้ใช้ขนส่งสาธารณะ / รถยนต์ไฟฟ้า / เรือไฟฟ้า การ
ปรับปรุงตลิ่งให้แข็งแรง 

เนื่องจากในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคน
หมู่มากที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้ขาดขั้นตอนที่สี่ (Deliver) คือ ขั้นตอนในการทดสอบช่วง
สุดท้ายก่อนที่จะนำเอานวัตกรรมไปใช้งาน 
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บทท่ี ๕ 
สรุปผล และข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ 

ดำเนินการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) 
จำนวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย  

๑. การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๒ สำนักงานเขตบางแค 
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมภาคย์ สุขอนันต์) ผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ รวมทั้งสิ้น 30 คน ที่เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ (Supply) โดยมีการแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มกรุงธนใต้ใน ๒ ประเด็น คือ 
พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มกรุงธนใต้  

๒. การรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่และบทบาทของภาคีความร่วมมือกับกลุ่ม
ประชาคมและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ (Demand) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
และวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านการประชุมทางไกล และ ณ ศูนย์อาสาสร้างสุข เขตทุ่งครุ
ซึ่งได้ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย ๑) การฟื้นฟูศักยภาพของคลอง ๒) การฟื้นฟู รักษา และ
ต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า ๓) การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ๔) การเชื่อมต่อ
เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และ ๕) การรวบรวมข้อมูลศักยภาพและเรื่องเล่าของพ้ืนที่ 

๓. การสอบทานความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญกับกลุ่มเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ (Supply) เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้นจากหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พัฒนาขั้นต้น ซึ่งได้ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๑) การฟื้นฟูศักยภาพของคลอง เพื่อการ
เดินทาง ให้พิจารณาโครงสร้างเดิม ๒) การบริหารจัดการน้ำในคลอง ต้องพิจารณาประเด็นร่วมในการ
ใช้ศักยภาพคู/คลองสำหรับการเกษตร การระบายน้ำ และการเดินทางต้องพิจารณาร่วมกัน ๓) สร้าง
เรื่องราวเพื่อเป็นฐานทุนในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว 

๔. การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื ่อกำหนดนโยบายเชิงพื ้นที ่ของ
สำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนจากภาควิชาการในพื้นที่ 
อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันอาศรมศิลป์ ประชาคมในพื้นที ่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดภาพอนาคตและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด 
Design Thinking หรือ The Double Diamond Design Process ของ UK Design Council ที่แบ ่งได้ 4 
ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และเป็นการทดลองการค้นหาประเด็นการพัฒนาที่มาจาก
การระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ประกอบด้วย 

ช่วงที ่  ๑ “ I Like & I Wish” เพื ่อให้ประชาคมในพื้นที ่ ให้ข้อมูลฐานทุนและความ
ภาคภูมิใจ และอยากให้เป็นอย่างไรในอนาคต โดยฐานทุนที่ประชาคมภาคภูมิใจในพื้นที่ (I Like) 
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แบ่งได้เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ สวนเกษตร อาทิ มะม่วงขาวนิยม (บางบอน) สวนจำปี, สวนกล้วยไม้ (หนอง
แขม) เตยหอม (ภาษีเจริญ) สวนส้ม มะพร้าว หมาก (บางขุนเทียน) ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(บางแค) พื้นที่สีเขียว/คลอง อาทิ วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำแบบดั้งเดิม เรือพุ่มพวง (ร้านค้าทางเรือ) ความ
ผูกพันกับสายน้ำ ป่าชายเลน/ประมงพ้ืนบ้าน/ชายทะเล อาทิ ชายทะเลบางขุนเทียน ป่าชายเลน ลิง
แสม ป่าโกงกาง อากาศยังดี กลิ่นทะเล และ ภูมิวัฒนธรรม ประเพณี อาทิ คนมอญโบราณ หมู่บ้าน
บางกระดี่ การแต่งกายชาวรามัญ พื้นที่ศิลปะริมคลองบางมด ตลาดน้ำคุณกะลา บ้านศิลปิน คลอง
บางหลวง การมีคูคลองจำนวนมาก ใช้ในการสัญจร และเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

และฐานทุนที่อยากให้เป็น/อยากเห็นในอนาคต ( I Wish) แบ่งได้เป็น ๖ ประเด็น ดังนี้ 
คลอง อาทิ ขุดลอกคูคลอง ทำเขื่อนริมคลอง จัดการขยะริมคลอง การใช้คลองเพื่อการสัญจร การจัดการ
การบุกรุกพื้นที่ริมคลอง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมคลองทำให้เมืองอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมได้  พื้นที่ชายฝั่ง/
ป่าชายเลน อาทิ อยากเห็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน อยากให้ประมงพื้นบ้านคงอยู่ต่อไป 
ทำเขื ่อนริมทะเลเขตบางขุนเทียน  แหล่งเรียนรู ้ พักผ่อน สันทนาการและท่องเที ่ยว อาทิ  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่รองรับคนได้มากขึ้น อยากให้มีกีฬาทางน้ำ การโปรโมทร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขนม
ชาวบ้านในพื้นที่ ป้ายบรรยายตามวัดเก่า มัสยิด ศาลเจ้า เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อยากให้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมคลองให้มากกว่านี้ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การ
จัดการจราจรและการเดินทาง อาทิ การขยายถนนแยกซอยเพชรเกษม ๖๙ ซอยเพชรเกษม ๘๑ ให้
สำเร็จ อยากให้ทำสะพานลอยรถข้ามเลียบทางด่วนระหว่างบางขุนเทียน-ทุ่งครุ ทางเลียบคลองเชื่อม
ไปรถไฟฟ้า เรือไฟฟ้าไปต่อรถไฟฟ้า อยากเห็นการสัญจรที่สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกัน บก -น้ำ-ถนน-
คลอง-รถไฟฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดนัดชุมชน มีตลาดรองรับสินค้าอย่างต่อเนื่อง อยาก
มีเรือพุ่มพวงขายของทางเรือเยอะๆ อยากให้ย่านที่มีต้นทุนทางเกษตร/วัฒนธรรมพัฒนาเป็นย่าน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านการท่องเที่ยว และเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ เช่น บางมด สนาม
ชัย คลองด่าน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด (ขยะ) ภูมิทัศน์ อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
กลิ่นของโรงขยะหนองแขม ปลูกต้นไม้ ทำปอดชุมชน ทำปอดกรุงเทพ เพ่ิมโครงการให้มีพ้ืนที่สีเขียวให้
ถูกใช้งานคนจะได้เห็นความสำคัญ พัฒนาไม่ให้มีแหล่งสลัมต่าง ๆ ที่รุกล้ำริมคลอง 

 
ช่วงที่ ๒ “พาดหัวข่าวดีเกี่ยวกับกรุงธนใต้ใน ๒๐ ปี ข้างหน้า” ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้

นำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของพ้ืนที่กรุงธนใต้ ดังนี้ 
๑) UNESCO ประกาศรับรองให้วิถีคลองในกรุงธนใต้เป็นมรดกโลก 
๒) ท่องเที่ยวชุมชนเก่า ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมกรุงธนใต้ 
๓) TOD หนุนการท่องเที่ยวกรุงธนใต้ เชื่อมต่อการเดินทางล้อ ราง เรือ 
๔) เมืองเย็นลงเพราะคลองและธรรมชาติถูกใช้งาน 
๕) รถไฟฟ้าผ่านถนนพระราม ๒ ถนนยกระดับไปถึงแยกวังมะนาว 
๖) การพัฒนาชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
๗) ฝั่งธนการจราจรคล่องตัว การเดินทางเชื่อมต่อ "รถ-ราง-เรือ" แบบวิถีชีวิตคนชาวฝั่งธนบุรี 
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ช่วงที่ ๓ “๔ คำถาม” เป็นการนำประเด็นสำคัญจากกิจกรรมในช่วงที่ ๑ มากำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการโดยแบ่งกลุ่มในประเด็นที่สนใจและร่วมกันพิจารณาว่า จะต้องทำอะไร อย่างไร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สามารถมาจัดการให้เกิดขึ้น ความท้าทาย ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางการรับมือกับปัญหา 
โดยให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเพิ่มเติมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ได้คัดเลือก โดยมีประเด็นที่
ได้รับการคัดเลือกมาพิจารณา ดังนี้  

1) ประเด็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูสวนเกษตร 
2) ประเด็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูคลอง 
3) ประเด็นการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ชายทะเล 
4) ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ 
5) ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
6) ประเด็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ 
7) ประเด็นการจัดการจราจร 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
การศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ 

ดำเนินการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร พบว่า กลุ่มกรุงธนใต้ ครอบคลุม
พื้นที่การปกครอง ๗ สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) ประกอบด้วย สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน 
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่
รวม ๓๐๐.๐๗ ตารางกิโลเมตร โดยเขตบางขุนเทียนมีพื้นที่มากที่สุด มีพื้นที่สูงถึง ๑๒๐.๖๘๗ ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรเพียง ๑๘๕,๘๒๔ คน ส่งผลต่อความหนาแน่นของประชากร ๑,๕๓๙.๗๒ คน/ตาราง
กิโลเมตร ในขณะที่เขตภาษีเจริญ มีพื้นที่ ๑๗.๘๓๔ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๑๒๖,๑๖๐ คน ส่งผล
ต่อความหนาแน่นของประชากร ๗,๐๗๔.๑๓ คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งข้อมูลประชากรในพื้นที่กรุงธนใต้
ดังกล่าว ยังไม่รวมผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน (Visitors) (นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร) ประชากรแฝง 
(ประชากรแฝงกลางวันเพื่อเข้ามาทำงานหรือเรียนหนังสือ และประชากรแฝงกลางคืน (ผู้ที่อยู่ประจำ
โดยไม่มีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ตนอาศัยอยู่) โดยเฉพาะประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานบริเวณ
โรงงานอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีเขต 

จากข้อมูลจากการสำมะโนประชากรระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครั้งแรกที่มีถามคำถามที่
สามารถสะท้อน “ประชากรแฝง” ที่แท้จริงของพ้ืนที่ได้ จากข้อมูลพบว่าประชากรในกลุ่มกรุงธนใต้กว่า 
๑.๓ ล้านคน เป็นประชากรแฝงกว่า ๔.๖ แสนคน และเขตที่มีประชากรแฝงมากที่สุด คือ บางขุนเทียน 
กว่า ๑.๑ แสนคน เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓ ที่ร้อยละ 
0.776 ต่อปี ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ ที่ร้อยละ ๒.๗๑๒ ต่อปี  
และหากใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ เพื่อคาดการได้ว่าประชากรแฝง
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พ้ืนที่กรุงธนใต้จะมีประชากรแฝงกว่า 474,281 คน และ
เมื่อรวมกับประชากรทะเบียนในปี พ.ศ. 2562 ที่จำนวน 971,070 คน ทำให้สำนักงานเขตในกลุ่ม
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตนี้ต้องให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ต่ำกว่า 



- ๖๑ - 

 

1,445,351 คน และด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ และระหว่างปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ มีความแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดใน
ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในปัจจุบัน และอนาคตพ้ืนที่นี้ยังคงมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ในอดีตพื้นที่นี้ เปรียบเสมือนแหล่งอาหารของกรุงเทพมหานครฝั่งพระนคร ชาวบ้านทำนาสวน
ยกร่องสำหรับปลูกผัก ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้น และดอกไมต้ามแนวคลอง (จากข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ 
พบว่า ในพื้นที่กรุงธนใต้ มีคลองทั้งสิ้น ๓๒๓ คลอง มีความยาวรวม ๖๐๙,๖๖๖ เมตร และคู ลำราง 
ลำกระโดง ทั้งสิ้น ๑๓๕ คู ลำราง ลำกระโดง มีความยาวรวม ๕๗,๕๓๓ เมตร) เนื่องจากสะดวกต่อการ
ชักน้ำเข้าแปลงสวน และขนถ่ายผลผลิตไปส่งขายที่ปากคลองตลาด และยังคงหลงเหลือภาพวิถีชีวิตชุมชน
ริมน้ำชาวสวนเกษตร ทั้งไม้ผล อาทิ สวนส้มบางมดลุงสมจิตร ที่พยายามอนุรักษ์โดยการขยายพันธุ์ส้ม
บางมด สวนส้มบางมดลุงแดง ที่อาศัยน้ำคลองในการเลี้ยงดูส้ม แม้น้ำในคลองจะไม่ใสสะอาด แต่อาศัย
การบำบัดน้ำธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้สวนของลุงแดงสามารถใช้น้ำคลองดูแลส้มบางมด
ได้ สวนส้มผู้ใหญ่ชาติ ที่ฟื้นสวนส้มบางมดในท่าข้ามเพื่ออนุรักษ์ และเปิดสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
สวนลุงจุก ที่มีลิ้นจี่โบราณ และสวนมะพร้าว สวนมะพร้าวน้ำหอมลุงวิชัย สวนมะม่วงขาวนิยมที่สวน
น้อยรักษา ที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสวนกล้วยไม้ สวน
เตยหอม และสวนหมากที่กระจายในพื้นที่ และจุดเด่นด้านการเกษตรของพื้นที่ คือ สวนจำปีในพื้นที่
กว่า 600 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
บริเวณนี้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันส่งผลให้กรุงธนใต้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ภาพสะท้อนของภูมิวัฒนธรรม ที่เป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวมอญ ทั้งจากภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมของชาวมอญที่วัดท่าข้าม แสดงถึงความเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมชาวพุทธขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมมอญอันละเอียดประณีตหยั่งรากลึก ยังคงมีการ
แต่งกายชาวรามัญ ภาพจิตรกรรมที ่สะท้อนวิถ ีช ีว ิตของพื ้นที ่ในศาสนสถานต่าง ๆ รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่พยายามทำให้กลมกลืนกับบริบทของพื้นที่ เช่น พื้นที่ศิลปะริมคลองบางมด 
ตลาดน้ำคุณกะลา บ้านศิลปินคลองบางหลวง และลักษณะเด่นของพื้นที่กรุงธนใต้ คือ เป็นแห่งเดียว
ในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเล รวมถึงมีป่าชายเลนที่เป็นแหล่งสันทนาการขนาดใหญ่ของพื้นที่ 
และมีสัตว์ประจำถิ่น คือ ลิงแสมที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ที่สำคัญ 

เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
พบว่าในกลุ่มกรุงธนใต้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน ๗ ลักษณะ คือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหนาแน่น
ปานกลางและหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ที่ดินประเภทพาณิชย กรรม และที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ทั้งนี้ ในร่างผังเมืองรวม ฉบับที่ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลดลงเหลือ ๖ ลักษณะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย กล่าวคือ เมืองมีการขยายตัวและเปลี่ยนภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่
ในพื้นที่เขตบางแคสูงมาก ซึ่งพื้นที่บางบริเวณในเขตบางแค มีประชากรหนาแน่นเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ผังเมืองรวมฉบับที่ ๓ กำหนด  

โดยภาพรวมการรวมกลุ่มหรือชุมชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ พบว่ามีชุมชนทั้งหมด ๒๙๘ 
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๑ ของจำนวนชุมชนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นชุมชนแออัด 
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๖๙ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ๔๒ ชุมชน ชุมชนชานเมือง ๗๖ ชุมชน ชุมชนเมือง ๑๐๑ ชุมชน เคหะ
ชุมชน ๖ ชุมชน และอาคารสูง ๔ ชุมชน เขตที่มีชุมชนมากที่สุดคือเขตหนองแขมมี ๗๔ ชุมชน รองลงมา 
คือ เขตภาษีเจริญ มี ๕๔ ชุมชน และในภาพรวมกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมากที่สุด 
มี ๑๐๑ ชุมชน  

ซึ่งลักษณะของโครงสร้างประชากร ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการรวมกลุ่มหรือชุมชน
ข้างต้น ส่งผลต่อความต้องการบริการสาธารณะที่หลากหลาย อาทิ จำนวนปริมาณขยะในพื้นที่ส่งผลต่อ
ความต้องการต่อความสามารถในการจัดการขยะ จากการคึกษาพบว่า แหล่งกำเนินขยะมูลฝอยที่สำคัญ 
จำแนกได้ ๓ แหล่ง (กรมอนามัย, 2553) คือ ๑) ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานที่ต่าง ๆ 
ในชุมชน เช ่น ที ่พ ักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาดสด สถานที ่ราชการ โรงพยาบาล คลินิก 
สถานพยาบาล ๒) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม กิจการทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูก 
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ ๓) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต 
วัสดุ วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของแต่ละสำนักงานเขต
ในกลุ่มกรุงธนใต้ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๖  - ๒๕๖๒ พบว่ามีจำนวนปริมาณมูลฝอยมากที่สุดใน
เขตบางขุนเทียน และเขตบางแค และน้อยที่สุดในเขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุตามลำดับ โดยที่
ทุกเขตมีแนวโน้มปริมาณมูลฝอยลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยทั้งกลุ่มเขตในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปริมาณ ๕๑๗,๕๔๔.๔๘ ตัน หรือ ๑,๔๑๗.๙๓ ตัน/วัน 

นอกจากนี้ จากข้อมูลประชากรและความแออัดของพื้นที่สะท้อนต่อความต้องการพื ้นที่
สาธารณะของประชากรในพื้นที่ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลพื้นที่สีเขียวและสัดส่วนประชากรของ
พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ พบว่า ปริมาณพื้นที่สีเขียวของกลุ่มเขตกรุงธนใต้มีมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
โดยมีสัดส่วนประชากรต่อพื้นที่สวนสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ถึงร้อยละ ๗.๙๓ ตารางเมตรต่อคน 
ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าเมืองใหญ่แต่ละเมืองควรมีอัตราพ้ืนที่
สีเขียวอย่างน้อย ๙ ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้รายการข้อมูลในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร มีการรายงานปริมาณพื้นที่ที่ว่างของกลุ่มกรุงธนใต้ จำนวนมากถึง 
๕๒๕ แห่ง คิดเป็น ๘,๓๒๗,๖๔๘.๓๐๕ ตารางเมตร ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ว่างดังกล่าว ให้เป็น
พื้นที่สาธารณะ (Public space) ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้เพิ่มเติมได้ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ที่มาจากการสนทนากลุ ่มย่อย (Focus group) ทั้ง ๔ ครั ้ง และกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้  ในประเด็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะ และภูมิทัศน์ในทิศทางเดียวกัน 

ภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจะเทียบชั้นมหานคร
ลอนดอน และล้ำกว่าโตเกียว ที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมโยงการเดินทางเป็นโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ ๔,๗๖๒ 
ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีรถไฟฟ้า ๑๔ สาย ๑๔ สี ระยะทางรวม 
ประมาณ ๕๕๐ กม. ๓๖๗ สถานี ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสรุปไว้ สำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งในพื้นที่กรุงธนใต้ในอนาคตที่สำคัญ คือ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (เส้นทางธรรมศาสตร์–
มหาชัย) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และมีพื้นที่ที่เส้นทางผ่านในเขตบางบอน และบางขุนเทียน 
(ระยะที่ ๓ เส้นทางหัวลำโพง–บางบอน (๑๘ กม.) และระยะที่ ๔ เส้นทางบางบอน–มหาชัย (๒๐ กม.) อยู่ใน
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สถานะรอเริ่มโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๗๒) รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) ซ่ึงเป็นรถไฟฟ้า
สายสีม่วงส่วนต่อขยายจากเดิม (บางซื่อ – บางใหญ่) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แบ่ง
ออกเป็น ๔ ช่วง เปิดให้บริการแล้ว ๒ ช่วง คือ ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ (MRT ในปัจจุบัน) ส่วนต่อ
ขยายช่วงหัวลำโพง - บางแค (สายสีน้ำเงินฝั่งใต้) และกำลังก่อสร้างอีก ๒ ช่วงต่อขยาย คือ ส่วนต่อ
ขยายช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สายสีน้ำเงินฝั่งเหนือ) และส่วนต่อขยายช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย ๔ 
และผ่านพื้นที่เขตหนองแขม เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ 

เมื่อพิจารณา การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าข้างต้น พบว่า ในอนาคตพื้นที่กรุงธนใต้ จะ
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของเมือง และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ โดยคนที่มีท่ีอยู่พักอาศัยในชาน
เมืองสามารถนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องพักอาศัยในกรุงเทพฯ เดินทาง
ได้สะดวกมากขึ้น มีทางเลือกการเดินทางมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น 
เนื่องจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และยัง
เป็นการสร้างการเข้าถึงพื้นที่กรุงธนใต้ได้สะดวกและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในช่วง ๕ ปีนี้ในพื้นที่ยัง
ต้องทนอยู่กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า เช่นกัน 

ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และประเด็นความต้องการของคนในพื้นที่พบว่า ประเด็นสำคัญที่
พ้ืนที่ต้องการ คือ พื้นที่สาธารณะคุณภาพ โดยจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ (access & linkages) จากการ
จัดให้มี และทำการเชื่อมโยงเรื่องราว เชื่อมโยงการเข้าถึง ทั้งในเชิงกายภาพและแบบจำลองเสมือนจริง 
(Virtual) หรือในรูปแบบดิจิทัล (Digital) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนและออกแบบโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนรอง (Feeder) ที่หลากหลาย อาทิ Shuttle bus เรือ หรือแม้แต่จักรยานให้เชื่อมต่อกับโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนหลักของพื้นที่ (โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า หรือโครงข่ายการขนส่งทางราง) ให้ระบบ
การเดินทางสามารถเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและสม่ำเสมอให้เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ใช้บริการ (uses & activities) ดังเช่น ข้อเสนอให้มีปฏิทินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในพื้นที่ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนแล้ว 
ในอีกมุมจะเป็นการฟ้ืนฟูสถานที่ให้สะดวกสบายและดูดี (comfort & image) เพ่ือรองรับกิจกรรมที่จัดขึ้น 
และเอ้ือต่อการเข้าสังคม (sociability) ของคนในพ้ืนที่ด้วยสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
ท ี ่ ประสบความสำเร ็ จของ Project for Public Spaces (PPS) ควบค ู ่ ก ั บการบร ิหารจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน ในด้านการจัดการขยะ
และการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การจัดการความอุดมสมบูรณ์
ของนิเวศน์ชุมชนและส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวแบบ
มุ่งเป้า และการสร้างการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาบริบทเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงธนใต้ 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) จำนวน ๔ ครั้ง 
และจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต กลุ่ม
กรุงธนใต้ทำให้ได้บริบทในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่มาจากประเด็นศักยภาพและประเด็นปัญหาของพ้ืนที่
ที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 



ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ :  การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพของพื้นที่กรุงธนใต้  
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

กิจกรรมการสำรวจและพัฒนาพื้นที่สาธารณะคุณภาพ 
ผลผลิต :  
1. ฐานข้อมูลการสำรวจพืน้ที่วา่งเปล่า ที่รกร้างที่ไม่มีการใช้
ประโยชน ์
2. จำนวนพืน้ที่ที่มีศักยภาพได้รบัการพัฒนาให้เป็นพืน้ที่
สาธารณะ 
3. จำนวนชุดความรู้เรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวฉบับประชาชน 
ผลลัพธ์ :  
พื้นที่ที่มีศักยภาพของกรุงธนใตไ้ด้รับการพัฒนาเปน็พื้นที่
สาธารณะคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมในพื้นที่ 
ผลผลิต :  
1. จำนวนการจัดกิจกรรมสันทนาการในพืน้ที่สาธารณะ 
2. จำนวนคร้ังการจัดกิจกรรมสง่เสริมและสนบัสนุนให้ประชาคมใน
พื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ 
ผลลัพธ์ :  
พื้นทีส่าธารณะเปา้หมายมีการจดักิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสม 
 

ผลผลิต :  
กรุงธนใต้เป็นสังคมเมืองคาร์บอนต่ำ 
ผลลัพธ์ :  
ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชนจ์าก
พื้นที่สาธารณะและพืน้ที่สีเขียวใกล้บ้าน 
 

1. สำนักงานเขตในพื้นที่สำรวจพื้นที่ว่างเปลา่ ที่รกร้าง ทีไ่ม่มี
การใช้ประโยชน์และมีศักยภาพเป็นพื้นทีส่าธารณะ 
2. สำนักงานเขตในพื้นที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ 
สำนักสิง่แวดล้อม กทม.ภาคเอกชนนำพืน้ที่ที่มีศักยภาพตาม
ข้อ ๑ มาพัฒนาเปน็สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนกระเป๋า 
(Pocket park) เพื่อให้พื้นที่เหลา่นี้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
3. สำนักงานเขตในพื้นที่และ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และ/
หรือสถาบันการศึกษาในพืน้ที่รว่มกันจัดชุดความรู้และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่พฒันา
พื้นที่สีเขียวในพืน้ที่ของตนเอง อาทิ Roof Garden สวนแนวตั้ง 
เป็นต้น 

1. สำนักงานเขตในพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมในพื้นที่
สาธารณะ อาทิ กิจกรรมลานกีฬา บา้นหนงัสือ  
2. สำนักงานเขตในพื้นที่ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาคมในพื้นที่จัด
กิจกรรมสันทนาการอ่ืน ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง 

ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์จากพืน้ที่
สาธารณะและพืน้ทีส่ีเขียวใกล้บา้น 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ :  การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะคุณภาพของพื้นที่กรุงธนใต้  
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

การเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder)  
ผลผลิต :  
1. ผลการศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการพัฒนาระบบคลอง
ของพื้นที่ให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder)  
2. ผลการศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการพัฒนารูปแบบ
ของระบบขนสง่มวลชนระบบรอง (Feeder) ในพืน้ที่
กลุ่มกรุงธนใต้ 

กิจกรรมการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะเป้าหมาย 
ผลผลิต :  
1. จำนวนเสน้ทางเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) เข้าสู่
ระบบขนส่งมวลชนหลักที่เพิ่มข้ึน 
2. จำนวนเสน้ทางคมนาคมระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) ที่ได้รับ
การซ่อม ปรับปรุง  
3. จำนวนเสน้ทางเดิน-ทางจักรยานเลียบคลองทีไ่ด้รับการปรบัปรุง 
4. จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านการจราจรของพื้นที ่
5. การบูรณาการช่องทางการรบัข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบการเดินทางและขนส่งมวลชนในพื้นที่ 

ผลผลิต : 
ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ดา้น
การจราจรของพื้นที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
โดยภาคสถาบันการศึกษาและ/หรือ
ภาคเอกชน 
ผลลัพธ์ : 
ประชาชนสามารถเดินทางไปสู่จุดเชื่อมต่อ
การเดินทางระบบหลักได้ภายใน 20 นาที 

1. สำนักการจราจรและขนส่ง และ/หรือ
สถาบนัการศึกษาในพืน้ที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบคลองของพื้นที่ให้เป็นระบบขนส่งมวลชน
ระบบรอง (Feeder)  
2. สำนักการจราจรและขนส่ง และ/หรือสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่ศึกษาความเปน็ไปได้ในการพัฒนา
รูปแบบของระบบขนสง่มวลชนระบบรอง (Feeder) ใน
พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ และเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น 
 

1. สำนักการโยธา หรือสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. สร้างเส้นทาง
เชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก 
2. สำนักการโยธา หรือสำนักการจราจรและขนส่ง หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ 
ซ่อม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder)  
3. สำนักงานเขตในพื้นที่ปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยานเลียบคลอง 
4. กรุงเทพมหานคร เปิดข้อมูลเปิด (Open Data) อย่างเหมาะสม (Machine 
Readable) ที่เก่ียวข้องกับการจราจรในพื้นที่ อาทิ ถนน คลอง จุดติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร CCTV เส้นทางการเดินรถ เป็นตน้เพื่อให้สถาบันการศึกษา 
หรือเอกชนนำไปต่อยอดในการพัฒนา Application ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่
5. กรุงเทพมหานคร เปิดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการเดินทางและขนส่งมวลชนในพื้นที่ 

1. สถาบันการศึกษาและ/หรือ
ภาคเอกชนนำชุดข้อมูลเปิด (Open 
Data) ด้านการจราจรของพื้นที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์ 
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทาง 
ระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) 
หรือระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ ไปสู่จุด
เชื่อมต่อการเดินทางระบบหลัก 



- ๖๖ - 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยนื 
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

กิจกรรมการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียในพืน้ที่
เป้าหมาย 
ผลผลิต :  
1. ประชาชนสามารถแยกขยะได ้
2. สัดส่วนขยะคัดแยกต่อขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ

กับขยะที่เกิดในชุมชน 
3. สถานประกอบการอาหารสามารถดำเนินการตาม

มาตรการการคัดแยกขยะที่กำหนดได้ 
4. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียดำเนินการตาม

มาตรการการจัดการน้ำเสียของชุมชนเมืองตามที่
กำหนด 

กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่ายดำเนิน
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิต :  
1. จำนวนเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 
2. จำนวนเครือข่ายการจัดการน้ำเสียของชุมชนเพิ่มขึ้น 
3. จำนวนเกษตรที่ทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 

 

ผลผลิต :  
1. ขยะที่เกิดในชุมชนถูกคัดแยกจากแหล่งกำเนิด 
2. จำนวนชุมชนที่มีรายไดจ้ากธุรกิจขยะเพิ่มข้ึน 
3. ประชาชนและ/หรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 
ผลลัพธ์ : 
1. Zero waste 
2. น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะมีคุณภาพดี 
3. สร้างชุมชนสุขภาวะจากสภาพแวดล้อมที่ดี 
 
 

1. สำนักงานเขตในพื้นที่จัดให้มีจุดทิ้งและจุดแยกขยะเป็น
สัดส่วน เพียงพอและถูกสุขลักษณะในชุมชุน 
2. สำนักงานเขตในพื้นที่รณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะต้น
ทาง  
3. สำนักงานเขตในพื้นที่เข้มงวดในการคัดแยกขยะจาก
สถานประกอบการอาหาร 
4. สำนักงานเขตในพื้นที่กำหนดมาตรการและเข้มงวดใน
การบังคับใช้กฎหมายการจัดการน้ำเสียของชุมชนเมือง 

1. สำนักงานเขตในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่าย
การจัดการขยะมูลฝอยและ/หรือการจัดการน้ำเสียของ
ชุมชนเมือง  
2. สำนักงานเขตในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม/ภาคีเครือข่าย
ในการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์หรือการทำ
การเกษตรรูปแบบอ่ืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ประชาชนและ/หรือเกษตรกรสามารถทำการเกษตร
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 
2. สำนักพฒันาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
สำนักงานเขตในพืน้ที่ สง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจขยะของชุมชน 
3. สำนักงานเขตในพืน้ที่รณรงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
บริโภคสินคา้ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
 

 



- ๖๗ - 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยืน 
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 
ผลผลิต :  
1. มีพื้นที่รองรบัน้ำเพิ่มขึน้ และสามารถรองรบัน้ำได้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม 
2. ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ (ไม่เกิดปญัหาน้ำ
ท่วมขงั ปัญหาน้ำทว่มตลิง่ เปน็ต้น) 
3. ผลการศกึษาการเชื่อมโยงการเดนิทางดว้ยระบบคลองใน
พื้นที ่

ผลผลิต :  
1. ไม่มีการรุกล้ำพ้ืนที่คลองหรอืแหล่งน้ำสาธารณะ 
2. ระบบระบายน้ำในพื้นที่ธนบุรทีั้งระบบสามารถคลีค่ลายปัญหา
น้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว 
3. มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำรว่มกันระหว่างคนใน
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
4. จำนวนชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านการบรหิารจัดการน้ำ 
 

ผลผลิต :  
ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านการบริหารจัดการน้ำ
ของพื้นทีถู่กนำไปใช้ประโยชนโ์ดยภาคสถาบัน 
การศึกษาและ/หรือภาคเอกชน 
ผลลัพธ์ : 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ
เพื่อกิจกรรมอื่น (นอกเหนอืจากการระบายน้ำ) ตาม
ศักยภาพของแหล่งน้ำ 

1. สำนักการระบายน้ำ กทม. และ/หรือสำนักงานเขตใน
พื้นที่พัฒนาพืน้ทีแ่ก้มลงิหรอืพื้นทีร่องรับน้ำเพิ่มเติม 
2. สำนักงานเขตในพื้นที่ปรับปรุงทางระบายน้ำ และ
แก้ไขปัญหาคู คลอง และลำประโดงตื้นเขิน  
3. สำนักการจราจรและขนส่งและ/หรือ
สถาบันการศกึษาในพื้นที่ศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้
ระบบคลองฝั่งธนเพือ่การเดินทาง 
4. สำนักการระบายน้ำและ/หรือสำนักงานเขต จัดสร้าง
แนวเขื่อนหรือพนงักัน้น้ำเพื่อป้องกันปญัหาการกัดเซาะ
ตล่ิง 

1. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตในพื้นที่ สำนักการวางผงั
และจัดการเมือง สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับสถาบนัพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จัดการที่อยู่
อาศัยสำหรับชาวบ้านที่รุกล้ำลำคลอง 
2. สำนักการระบายน้ำและ/หรือสำนักงานเขต ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำพื้นที่ธนบุรีทัง้ระบบใหมี้ประสิทธิภาพ  
3. สำนักการระบายน้ำ พัฒนาช่องทางการใหข้้อมูลประชาชน
สำหรับการใช้ประโยชน์จากแหลง่น้ำ อาทิ การเปิด-ปิดประตูระบาย
น้ำเพื่อประโยชน์ในการเดินทาง การใช้ประโยชน์จากแหลง่น้ำเพือ่
กิจกรรมสันทนาการ เปน็ต้น ทั้งรูปแบบ Online และ Offline  
4. กรุงเทพมหานคร เปิดข้อมูล (Open Data) อย่างเหมาะสม 
(Machine Readable) ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อให้
สถาบันการศกึษา หรือเอกชนนำไปต่อยอดในการพัฒนา 
Application ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที ่

1. กรุงเทพมหานครพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และสันทนาการ  
๒. สถาบันการศกึษาและ/หรือภาคเอกชนนำชุดข้อมูล
เปิด (Open Data) ด้านการจัดการน้ำของพื้นทีถู่ก
นำไปใช้ประโยชน์ 
 



- ๖๘ - 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยนื 
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศน์ชุมชนและ
ส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า 
ผลผลิต :  
1. ฐานข้อมูลพันธุไ์ม้หายากของพื้นที่ได้รบัการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ  
2. ฐานข้อมูลนิเวศนช์ุมชน สวนเกษตรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของพื้นที่ได้รบัการจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ  
ผลลัพธ์ :  
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนิเวศนช์ุมชนได้รับการบูรณาการ
และเผยแพร่ในระบบ Data Platform  
 

กิจกรรมการเพิ่มคุณภาพเกษตรกรในพื้นที ่
ผลผลิต :  
1. เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที ่
2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดความรู้ที่เกิดจากความ
ร่วมมือตามข้อ 1 
3. มีสถานที่และ/หรือช่องทางในการจำหนา่ยผลิตภัณฑช์ุมชน
เพิ่มข้ึน 

ผลผลิต :  
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีรายได้เพิ่มขึน้ 
2. สวัสดิการชุมชนที่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
ผลลัพธ์ :  
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
 

1. สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตในพืน้ที่ ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาในพืน้ที่และ/หรือภาคประชาสังคม
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านพันธุ์ไม้หายากที่เปน็พนัธุ์ไม้
พื้นถิ่น 
2. สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตในพืน้ที่ ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาและ/หรือภาคประชาสังคมพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลนิเวศนช์ุมชน สวนเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตในพืน้ที่ ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาในพืน้ที่เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร 
ผู้ประกอบการแบบมืออาชีพในด้านตา่ง ๆ อาทิ  

- ด้านการบริหารจัดการ  
- ด้านการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
- ด้านการตลาด  
– ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ  
– ด้านการเข้าถึงแหล่งทนุ  
– ด้านการสรา้งนวัตกรรม 

2. สำนักงานเขตในพื้นที่จัดกิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑช์ุมชน 

1. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพฒันาสังคม 
สำนักงานเขตในพืน้ที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 
2. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพฒันาสังคม 
สำนักงานเขตในพืน้ที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน 



- ๖๙ - 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุลยั่งยนื 
กิจกรรมต้นน้ำ (Up stream) กิจกรรมกลางน้ำ (Main stream) กิจกรรมปลายน้ำ (Down stream) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
ผลผลิต :  
1. แหล่งแลนด์มาร์คและ/หรือจุดเช็คอินเพื่อการสันทนา
การและการท่องเที่ยวในพืน้ที่เพิ่มขึ้น 
2. ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที ่
ได้รับการบูรณาการและเผยแพร่ในระบบ Data 
Platform  
 

กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วแบบมุ่งเปา้ 
ผลผลิต :  
1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและ/หรือพื้นที่บริการด้านการท่องเทีย่ว
แบบมุ่งเปา้เพิ่มข้ึน 
2. แบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มกรุงธนใต้ ได้รับการยอมรับหรือ
เป็นที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป 
3. เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมทอ่งเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่
ได้รับการเชื่อมโยงและเปน็ที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป 

กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
ผลผลิต :  
ภาคประชาคมสามารถการท่องเที่ยวชุมชนด้วย
ตนเอง 
ผลลัพธ์ :  
เกิดชุมชนจัดการตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อ
การพึ่งตนเองได ้
 

1. สำนักงานเขตในพื้นที่ร่วมกับภาคประชาสังคมจัดสร้าง
แหล่งแลนด์มาร์คในพื้นที ่
2. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ร่วมกับ
สถาบนัการศึกษาและ/หรือภาคประชาสังคมพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของพืน้ที่  

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
ร่วมกับสถาบนัการศึกษาและ/หรือภาคประชาสังคมพัฒนาพ้ืนที่
บริการด้านการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้า อาทิ แหล่งและบริการดา้น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และตามแนว
โครงข่ายระบบขนสง่สาธารณะ เป็นต้น 
2. สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต
ร่วมกับสถาบนัการศึกษาและ/หรือภาคประชาสังคมในพืน้ที่
ประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์ เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่
 
 

สำนักงานเขตในพืน้ที่สง่เสริมและสนับสนุนให้
ประชาคมในพื้นที่จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะกำกับการบริหารราชการ 

กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ ให้นโยบายการพัฒนาของพื้นที่กรุงธนใต้ 
แก่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะกำกับการบริหารราชการกลุ่มการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนิน 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต 

เมื่อวันที ่9 มีนาคม 25623 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม กาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค 
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สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ของกลุ่มกรุงธนใต้ และสอบถามในประเด็น 
การพัฒนาเชิงพื้นที่จากมุมมองของสถาบันการศึกษา (ดร. กัญจนีย์ พุทธิเมธี ประธานกลุ่มวิจัยเมือง 

Urban Senses คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
และประชาคมในพื้นที่ 

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านการประชุม
ทางไกล และ ณ ศูนย์อาสาสร้างสุข เขตทุ่งครุ 
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นางสาวสุภาภร ธีระจันทร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
และเจ้าหน้าที่ หารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำประเด็นการพัฒนาขั้นต้นไปปฏิบัติ  

กับผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว  

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องไตรรัตน์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
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การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้  

เม่ือวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
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