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บทที่ ๑ ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูลสารสนเทศของสื่อสังคม

ออนไลน์ และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิง
รุกตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสามารถนำมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึ งการ
พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างทันถ่วงทีและเป็น
ปัจจุบัน  

๑.๑ บริบทของความเป็นเมือง 
ความเป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคลื่อนย้าย

ของผู้คนหรือการดำเนินกิจการงานเข้าสู่บริ เวณเมืองหรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่ การเพ่ิม
จำนวนประชากร หรือในการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ที่มากขึ้น1  โดยในแต่ละประเทศนั้นมีเกณฑ์การกำหนด
ความเป็นเมืองที่แตกต่างกันออกไป คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) นิยามความ
แตกต่างของการตั้งถิ่นฐาน2 ดังนี้  

• เมืองศูนย์กลาง (Urban center) จะต้องมีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ หลังคาเรือน และ
มีความหนาแน่นของประชากร อย่างน้อย ๑,๕๐๐ คน ต่อพื้นที่ ๑ กิโลเมตร หรือสัดส่วน
ประชากรเกินก่ึงหนึ่งของผู้อยู่อาศัยมากกว่า ๕๐ คน ขึ้นไป 

• การรวมตัวของกลุ่มเมือง (Urban cluster) จะต้องมีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย ๕,๐๐๐ หลังคา
เรือน และมีความหนาแน่นของประชากร อย่างน้อย ๓๐๐ คน ต่อพ้ืนที่ ๑ กิโลเมตร 

• เมืองชนบท (Rural) มีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า ๕,๐๐๐ หลังคาเรือน  
 

ตารางที่ ๑ สรุปคำจำกัดความ “ความเป็นเมือง” 

ประเทศ การจำกัดความ “ความเป็นเมือง” 

สวีเดน 
มีสิ่งก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยและมีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ ๒๐๐ หลังคาเรือน
เป็นต้นไป หรือ การตั้งถิ่นฐานของบ้านเพื่ออยู่อาศัยในทุกระยะ ๒๐๐ 
เมตร 

ญี่ปุ่น 
เขตเทศบาลที่มีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ หลังคาเรือน เป็นต้นไป และมี
การตั้งถ่ินฐานของบ้านเพื่ออยู่อาศัยร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที ่

สิงคโปร์ จำนวนประชากรทั้งหมด 
อุกรุกวัย เมืองที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
 
จากการคาดการณ์ของ UN เกี่ยวกับการเติบโตของสังคมเมืองตั้งแต่ปี ๑๙๕๐ ถึง ๒๐๕๐ พบว่ามี

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นการเข้ามาอยู่ของประชากรรวมทั้งการขยายอาณาเขตของเมืองจากจุดศูนย์กลางไปยัง
บริเวณปริมณฑลมากข้ึน ซึ่งทำให้เกิดประเด็นท้าทายจากการขยายตัวของเมือง ได้แก่  

 
1 “Urbanization เมื่อเมืองกลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่”.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล.วิทยาลัยพัฒนาการ (ก๊กผล, 2559)
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.หน้า ๒๓, ๒๕๕๙. 
2 เว็บไซต์ https://ourworldindata.org/urbanization, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕. 
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1. การเติบโตและขยายตัวขึ้นของเมือง จากการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่เมืองในแต่ละปี ส่งผลให้
แนวโน้มของประชากรเมืองมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เมืองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกายภาพ อาทิ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การบริการ การบริหารจัดการเมือง ไปจนถึงการ
บริหารจัดการพื้นที่ ให้เหมาะสมกับวิถีของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ปัญหาของการขยายตัวของ
เมืองยังคงเป็นปัญหาที่ยากแก่การจัดการ และเนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ รวมทั้งการเมืองที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของพลเมือง 

2. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ลักษณะแวดล้อมในสังคมที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน
ชีวิตของประชากร ซึ่งปัจจุบันการดำเนินชีวิตของสังคมเมืองจะเป็นในรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบ
ปัจเจกชน วัยรุ่นหนุ่มสาวนิยมอาศัยอยู่ในคอนโด หรือ อพาทเมนต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
โยกย้ายสถานที่ทำงาน และนิยมที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ หรือ 
บริการแท็กซี่ เพราะความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งในพื้นที่ในเมืองมักจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่สำหรับการ
จอดรถ เป็นต้น แนวโน้มการแต่งงานช้าลง อัตราการเกิดน้อยลง ด้วยเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อแนวโน้มของแรงงานภายในประเทศลดลง  

3. การเพิ่มขึ้นของชุมชนเออัด (Slum) ระหว่างปี ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ องค์กรระหว่างประเทศอย่าง 
World Bank และ UN-Habitat ได้ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมืองอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะในด้านของการจัดการที ่อยู ่อาศัยและการบริการสาธารณะขั ้นพื ้นฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผลของการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากเขตชนบทมาสู่เมืองส่งผลให้เกิดการ
กระจุกตัวของชุมชน เกิดการตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ขาดการดูแลโดยภาครัฐ การตั้งที่อยู่อาศัย
แบบผิดกฎหมาย และไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เนื ่องจากการขยับขยายของคนนั้นไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา ทำให้ยังคงมีชุมชนแออัดอยู่เป็นจำนวนมากที่ตกสำรวจและยัง
ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  

4. ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากเกิดการกระจุกตัวของปัจจัยทางต้นทุนและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เฉพาะ
ผู้ที่มีรายได้สูงเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการดำเนินธุรกิจในเขตเมือง เช่น ตำแหน่งของตั้งร้านค้าหรือ
แหล่งธุรกิจที่มีความได้เปรียบ ความสะดวกสบายของที่อยู่อาศัย โอกาสการเข้าถึงการศึกษา การ
ได้รับบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่มีสาเหตุมาจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม
ในสังคม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลำดับขั้นและชนชั้นทางสังคม (Social Class) โดยชนชั้นทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนนี้ มักจะจะนำไปสู่อาการของความเหลื่อมล้ำทางสิทธิและโอกาสด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง สิทธิและโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ อาทิ สิทธิทางการศึกษา ระบบศาลยุติธรรม บริการ
ของรัฐ รวมไปถึงการเข้าถึงบริการบางอย่างของภาคเอกชนด้วย เช่น บริการทางการเงิน เป็นต้น 

5. ความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่ออาชญากรรม ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสังคมเมืองมี
โอกาสเกิดได้มากกว่าสังคมชนบท ถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี แต่เนื่องจากการจัดการ
พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก นอกจากนี้ในกรณีของการเกิดโรคระบาดในเมืองจะยากต่อการ
ควบคุม เนื่องจากการอยู่อาศัยของประชากรที่หนาแน่นซึ่งส่งผลให้การแพร่กระจายสามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว หากขาดการป้องกันและบริหารจัดการที่ด ี
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รูปภาพที่ ๑ การเติบโตของสังคมเมืองตั้งแต่ปี ๑๙๕๐ ถึง ๒๐๕๐ ของประเทศไทย 

แหล่งที่มา : https://ourworldindata.org/urbanization ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ก.ค ๒๕๖๕ 
 
ทั้งนี้จากประเด็นความท้าทายของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของความเป็นเมือง โดยสหประชาชาติ

คาดการณ์ว่าภายในปี ๒๕๙๓ ประชากรโลกที่อาศัยในเขตเมืองจะมีมากถึงร้อยละ ๖๘ ของจำนวนประชากร
ทั่วโลก หรือที่จำนวน ๖.๗ พันล้านคน เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งสำคัญของการจ้างงาน มีความพร้ อมด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพ้ืนฐาน และมีสวัสดิการสังคมต่าง ๆ รองรับ ดังนั้นการทำให้เมืองที่
อยู่อาศัยมีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญ ทำให้เกิดวาระระดับนานาชาติที่เรียกว่า “The New Urban Agenda” (NUA) ซึ่งเป็นวาระ
สำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยภายในปี ๒๐๓๐ 
จะต้องมีการดำเนินการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงความสามารถในการรองรับการอยู่อาศัยของประชากร
เมืองได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ ๑๑ เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (SDG : Goal ๑๑ : Sustainable Cities and Communities) 
ประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ดังนี้  

SDG ๑๑.๑ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย 
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัดภายในปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.๒ จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ และปลอดภัยในราคาที่จ่ายได้
สำหรับทุกคน ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะโดยให้ความสำคัญกับความต้องการ
ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อาทิ สตรี เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.๓ ยกระดับการพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการและวางแผนการตั้งถ่ินฐานของมนุย์อย่างยั่งยืน บูรณาการ และมีส่วนร่วม ในทุกประเทศภายใน
ปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.๔ เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
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SDG ๑๑.๕ ลดจำนวนการตายและจำนวนผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกิจเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ัวโลกท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ 
โดยมุ่งคุ้มครองกลุ่มคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.๖ ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรซึ่งเกิดจากกรเติบโตของเขตเมือง 
รวมถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ และการจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่น ๆ ภายในปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.๗ จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ แลผู้พิการภายในปี ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.a สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมือง ชานเมือง 
และชนบท โดยเสริมความเข้มแข็งในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ  

SDG ๑๑.b เพิ่มจำนวนเมืองและถิ่นฐานของมนุษย์ที่สนองรับและดำเนินการนโยบายและแผนที่
บูรณาการเพ่ือให้เกิดความครอบคลุม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการมีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติตลอดจนพัฒนาและดำเนินการตาม
หลักการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับโดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓  

SDG ๑๑.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการ
พัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืนและมีความต้านทางและยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่น  

 

 
รูปภาพที่ ๒  เป้าประสงค์ตัวชี้วัด SDGs Target 

แหล่งที่มา รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนแต่ละเป้าหมายให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด  
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๑.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของกรุงเทพมหานคร  
 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของ
ประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น ๒  ฝั่ง 
คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑,๕๖๘.๗๓๗ ตร.กม. มีประชากรตามทะเบียน
ราษฎรกว่า ๖ ล้านคน ทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนคร (Primate City) มีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร
เคยเป็น “เอกนครที่สุดในโลก” เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) กรุงเทพมหานครมีประชากรมากกว่า
นครราชสีมา ที ่ เคยมีประชากรมากเป็นอันดับ ๒  ของประเทศไทย ถึง ๔๐ เท่า และในปัจจุบ ันนี้  
กรุงเทพมหานครใหญ่กว่าเมืองอันดับสองอย่างเชียงใหม่ถึงเก้าเท่า3 
 กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที ่มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษที ่จ ัดตั ้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๕๐ เขต มีสำนักงานใหญ่ ๒ แห่ง 
คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑ (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) โดยมี
โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน
ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที ่  ๖ มาตรา ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภากร ุงเทพมหานคร ทำหน้าที ่ เป ็นฝ ่ายนิต ิบ ัญญัต ิของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 
๔ ปี 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองด้วยกันทั้งหมด ๕๐ เขต และมีการแบ่งเขตพื้นที ่ตาม
แนวทาง4 การแบ่งเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดแบ่งเขตท้ัง ๕๐ สำนักงานเขตในลักษณะโซนนิ่งได้แก่่ 

 
ตารางที่ ๒ การแบ่งพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ตั้งของพ้ืนที่ 

การแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพ้ืนที่ เขต 
กรุงเทพตะวันออก บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี 

หนองจอก  คลองสามวาและประเวศ 
กรุงเทพใต้ ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย 

วัฒนา พระโขนง สวนหลวง และบางนา 
กรุงเทพกลาง พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง 

ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง 
กรุงเทพเหนือ จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และ

บางเขน 

 
3 “ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร”. เว็บไซต์ https://th.wikipedia.org.เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
4 “กรุงเทพปัจจุบัน”.เว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร https://apps.bangkok.go.th/info/m.info/nowbma/.เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 



รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของ
กรุงเทพมหานคร 

โครงการการสำรวจและวิเคราะหข์้อมูลบริบทดา้นเศรษฐกิจ 

และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

6 

การแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพ้ืนที่ เขต 
กรุงธนเหนือ ธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย 

บางพลัด ตลิ่งชันและทวีวัฒนา 
กรุงธนใต้ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน 

ราษฎร์บูรณะและทุ่งครุ 
 
รายช่ือเขต ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๕) 

1) เขตพระนคร 
2) เขตดุสิต 
3) เขตหนองจอก 
4) เขตบางรัก 
5) เขตบางเขน 
6) เขตบางกะปิ 
7) เขตปทุมวัน 
8) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
9) เขตพระโขนง 
10) เขตมีนบุรี 
11) เขตลาดกระบัง 
12) เขตยานนาวา 
13) เขตสัมพันธวงศ์ 
14) เขตพญาไท 
15) เขตธนบุรี 
16) เขตบางกอกใหญ่ 
17) เขตห้วยขวาง 
18) เขตคลองสาน 
19) เขตตลิ่งชัน 
20) เขตบางกอกน้อย 
21) เขตบางขุนเทียน 
22) เขตภาษีเจริญ 
23) เขตหนองแขม 
24) เขตราษฎร์บูรณะ 
25) เขตบางพลัด 

26) เขตดินแดง 
27) เขตบึงกุ่ม 
28) เขตสาทร 
29) เขตบางซ่ือ 
30) เขตจตุจักร 
31) เขตบางคอแหลม 
32) เขตประเวศ 
33) เขตคลองเตย 
34) เขตสวนหลวง 
35) เขตจอมทอง 
36) เขตดอนเมือง 
37) เขตราชเทวี 
38) เขตลาดพร้าว 
39) เขตวัฒนา 
40) เขตบางแค 
41) เขตหลักสี่ 
42) เขตสายไหม 
43) เขตคันนายาว 
44) เขตสะพานสูง 
45) เขตวังทองหลาง 
46) เขตคลองสามวา 
47) เขตบางนา 
48) เขตทวีวัฒนา 
49) เขตทุ่งคร ุ
50) เขตบางบอน 
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รูปภาพที่ ๓ แผนที่แสดงเขตการปกครองตามจำนวนประชากร ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร 

 แหล่งที่มา สถิติ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร, สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 
ประชากรศาสตร์ 

จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงข้อมูลสถิติประชากรทางการ
ทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ข้อมูลเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวนรวม
ทั้งหมด ๕,๕๑๐,๔๖๙ คน  

 
ตารางที่ ๓ จำนวนสถิติประชากรกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

พื้นที่ ชาย หญิง รวม 
ยอดรวมทั้งหมด ๒,๕๘๒,๔๑๔ ๒,๙๒๘,๐๕๕ ๕,๕๑๐,๔๖๙ 
ท้องถิ่นเขตพระนคร ๒๐,๔๓๔ ๒๑,๘๗๗ ๔๒,๓๑๑ 
ท้องถิ่นเขตดุสิต ๔๓,๗๗๕ ๓๖,๙๙๑ ๘๐,๗๖๖ 
ท้องถิ่นเขตหนองจอก ๘๗,๔๘๙ ๙๒,๕๗๓ ๑๘๐,๐๖๒ 
ท้องถิ่นเขตบางรัก ๒๐,๘๕๓ ๒๓,๕๗๔ ๔๔,๔๒๗ 
ท้องถิ่นเขตบางเขน ๘๗,๑๙๖ ๙๘,๘๑๗ ๑๘๖,๐๑๓ 
ท้องถิ่นเขตบางกะปิ ๖๔,๔๑๔ ๗๗,๕๑๑ ๑๔๑,๙๒๕ 
ท้องถิ่นเขตปทุมวัน ๑๙,๓๘๕ ๒๑,๘๘๑ ๔๑,๒๖๖ 
ท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย ๑๙,๔๓๑ ๒๐,๔๐๒ ๓๙,๘๓๓ 
ท้องถิ่นเขตพระโขนง ๓๘,๘๔๙ ๔๗,๖๖๒ ๘๖,๕๑๑ 
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พื้นที่ ชาย หญิง รวม 
ท้องถิ่นเขตมีนบุรี ๖๖,๔๓๗ ๗๔,๕๙๗ ๑๔๑,๐๓๔ 
ท้องถิ่นเขตลาดกระบัง ๘๔,๔๑๑ ๙๓,๘๖๓ ๑๗๘,๒๗๔ 
ท้องถิ่นเขตยานนาวา ๓๔,๕๒๐ ๔๐,๐๕๒ ๗๔,๕๗๒ 
ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ ๙,๙๓๑ ๑๐,๕๕๗ ๒๐,๔๘๘ 
ท้องถิ่นเขตพญาไท ๓๒,๔๗๗ ๓๓,๔๓๔ ๖๕,๙๑๑ 
ท้องถิ่นเขตธนบุรี ๔๖,๘๐๐ ๕๓,๔๔๕ ๑๐๐,๒๔๕ 
ท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ ๒๘,๙๖๐ ๓๓,๑๔๔ ๖๒,๑๐๔ 
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง ๓๗,๒๑๒ ๔๖,๐๓๔ ๘๓,๒๔๖ 
ท้องถิ่นเขตคลองสาน ๓๐,๘๓๑ ๓๖,๐๕๔ ๖๖,๘๘๕ 
ท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน ๔๗,๕๕๔ ๕๔,๔๘๒ ๑๐๒,๐๓๖ 
ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ๔๗,๒๐๙ ๕๓,๒๙๑ ๑๐๐,๕๐๐ 
ท้องถิ่นเขตบางขุนเทียน ๘๖,๘๔๐ ๙๗,๘๗๔ ๑๘๔,๗๑๔ 
ท้องถิ่นเขตภาษีเจริญ ๕๖,๗๘๙ ๖๕,๖๔๙ ๑๒๒,๔๓๘ 
ท้องถิ่นเขตหนองแขม ๗๒,๒๖๕ ๘๓,๐๗๕ ๑๕๕,๓๔๐ 
ท้องถิ่นเขตราษฎร์บูรณะ ๓๖,๗๓๖ ๔๐,๔๘๒ ๗๗,๒๑๘ 
ท้องถิ่นเขตบางพลัด ๓๙,๘๐๐ ๔๗,๘๘๒ ๘๗,๖๘๒ 
ท้องถิ่นเขตดินแดง ๕๑,๒๗๔ ๖๐,๖๔๖ ๑๑๑,๙๒๐ 
ท้องถิ่นเขตบึงกุ่ม ๖๓,๑๐๑ ๗๕,๖๐๒ ๑๓๘,๗๐๓ 
ท้องถิ่นเขตสาทร ๓๔,๖๘๕ ๓๘,๖๓๑ ๗๓,๓๑๖ 
ท้องถิ่นเขตบางซื่อ ๕๕,๕๐๑ ๖๔,๔๘๑ ๑๑๙,๙๘๒ 
ท้องถิ่นเขตจตุจักร ๗๐,๖๙๙ ๘๓,๐๙๖ ๑๕๓,๗๙๕ 
ท้องถิ่นเขตบางคอแหลม ๓๗,๖๗๕ ๔๒,๓๐๕ ๗๙,๙๘๐ 
ท้องถิ่นเขตประเวศ ๘๕,๔๔๒ ๙๖,๘๗๕ ๑๘๒,๓๑๗ 
ท้องถิ่นเขตคลองเตย ๔๒,๙๙๗ ๔๗,๙๔๖ ๙๐,๙๔๓ 
ท้องถิ่นเขตสวนหลวง ๕๕,๘๕๙ ๖๖,๗๓๐ ๑๒๒,๕๘๙ 
ท้องถิ่นเขตจอมทอง ๖๘,๓๐๖ ๗๖,๒๖๙ ๑๔๔,๕๗๕ 
ท้องถิ่นเขตดอนเมือง ๘๓,๓๒๕ ๘๔,๐๓๓ ๑๖๗,๓๕๘ 
ท้องถิ่นเขตราชเทวี ๓๑,๘๖๑ ๓๔,๙๖๙ ๖๖,๘๓๐ 
ท้องถิ่นเขตลาดพร้าว ๕๒,๐๕๒ ๖๒,๗๖๘ ๑๑๔,๘๒๐ 
ท้องถิ่นเขตวัฒนา ๓๗,๕๒๔ ๔๓,๔๗๕ ๘๐,๙๙๙ 
ท้องถิ่นเขตบางแค ๘๙,๑๒๔ ๑๐๓,๒๑๕ ๑๙๒,๓๓๙ 
ท้องถิ่นเขตหลักสี่ ๔๗,๙๘๔ ๕๒,๘๖๙ ๑๐๐,๘๕๓ 
ท้องถิ่นเขตสายไหม ๙๗,๓๓๙ ๑๑๐,๕๘๑ ๒๐๗,๙๒๐ 
ท้องถิ่นเขตคันนายาว ๔๔,๓๘๒ ๕๑,๐๑๒ ๙๕,๓๙๔ 
ท้องถิ่นเขตสะพานสูง ๔๓,๙๘๐ ๕๑,๙๘๙ ๙๕,๙๖๙ 
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พื้นที่ ชาย หญิง รวม 
ท้องถิ่นเขตวังทองหลาง ๔๗,๘๗๕ ๕๗,๒๘๖ ๑๐๕,๑๖๑ 
ท้องถิ่นเขตคลองสามวา ๙๗,๘๙๑ ๑๑๐,๐๙๐ ๒๐๗,๙๘๑ 
ท้องถิ่นเขตบางนา ๔๐,๐๗๒ ๔๖,๔๗๕ ๘๖,๕๔๗ 
ท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา ๓๖,๕๓๗ ๔๒,๔๒๗ ๗๘,๙๖๔ 
ท้องถิ่นเขตทุ่งครุ ๕๗,๘๒๗ ๖๕,๗๗๐ ๑๒๓,๕๙๗ 
ท้องถิ่นเขตบางบอน ๔๘,๕๐๔ ๕๓,๓๑๒ ๑๐๑,๘๑๖ 

 
แหล่งที่มา :  
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData 
 
เศรษฐกิจ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นร้อยละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครจะกระจุกตัวอยู่ในสามสาขาหลัก คือ สาขา
การค้าปลีก ค้าส่ง สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขนส่งและการสื่อสารทั้งนี้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีกิจกรรม
การดำเนินงานในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๗ สาขา ได้แก่  

1. สาขาค้าปลีก ค้าส่ง ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับการขายปลีก เพื่อการบริโภคหรือใช้
ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน อาทิเช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แผงลอย โชว์
ห่วย สหกรณ์ ตลาดนัด ตลาดน้ำ เป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ๒๐ ประเภท ดังนี้ (๑) เกษตร (๒) อาหาร (๓) เคมีภัณฑ์ 
(๔) กระดาษ (๕) เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า (๖) เครื่องยนต์ (๗) เครื่องจักร (๘) โลหะ  
(๙). ก่อสร้าง (๑๐) พลาสติก (๑๑) เครื่องประดับ (๑๒) ไม้ (๑๓) สิ่งทอ (๑๔) เส้นใย (๑๕) 
ยางพารา (๑๖) น้ำ (๑๗) น้ำแข็ง ห้องเย็น (๑๘) หนังสัตว์ (๑๙) ต่อเรือ (๒๐) อื่นๆ 

3. สาขาขนส่งและการสื่อสาร ประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมเพ่ือการสื่อสาร 

4. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ประกอบด้วย ธุรกิจที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านที่
พักทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ร้านอาหาร สถานที่ขายอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านอาหารริมทาง ผับ บาร์ ร้านกาแฟและเบเกอร์รี่ เป็นต้น  

5. สาขาการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน ธนาคาร สถาบันจัดการแหล่งทุน การให้ เช่า
สินทรัพย์ การบริการด้านตลาดเงิน การบริการซื้อขายหลักทรัพย์ การบริการเพื่อการกู้ยืม 
การบริการสินเชื่อและประกันภัย การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา นายหน้าค้ำประกัน เป็น
ต้น  

6. สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง มูลค่ารวมของการก่อสร้าง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่
มูลค่าการใช้จ่ายงานปรับพื้นดิน งานรากฐาน งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา งานทาสี 
งานตกแต่งภายใน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการงานก่อสร้าง  
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7. สาขาการบริหารภาครัฐ หมายถึง รายรับที่ได้จากการดำเนินงานในการให้บริการของ
ภาครัฐ  อาทิ ค่าธรรมเนียม ภาษีอาการ ค่าส่วนต่างการบริการสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่ 
เป็นต้น  

กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
อย่างต่อเนื ่อง จากการขยายธุรกิจของต่างชาติส ่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานใน
กรุงเทพมหานครจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาความแออัดใน
กรุงเทพมหานครมากขึ้น การคมนาคมเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอ่ืน เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า ๒๕๐ สาย กรุงเทพมหานครเป็น
ที่ตั ้งของนิคมอุตสาหกรรม ๔ แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี และ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โครงการ ๒ 

 
การศึกษา 
 กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ แห่ง ครอบคลุมพื ้นที ่ใน
กรุงเทพมหานครทุกเขต โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) ทั้งนี้ มีข้าราชการครูในสังกัดของ
กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ ้น ๑๔ ,๕๖๕ คน โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี จำนวน 
๑๐,๑๕๙ คน ปริญญาโท จำนวน ๔,๓๕๖ คน และปริญญาเอก จำนวน ๕๐ คน5 อย่างไรก็ดีปัญหาเรื่องความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และรายได้ของประชากร ซึ่งทำให้บางครอบครัวไม่สามารถส่งบุตรหลานให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่า
กรุงเทพมหานครจะมีสวัสดิการทางการศึกษา แต่ยังคงจำกัดอยู่เพียงบางส่วน โดยผู้ปกครองยังคงต้องจ่ายค่า
เสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา เป็นต้น   
  

 
5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) 
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ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าคนกรุงเทพฯ ต้องจ่ายค่าอุปโภคบริโภคต่อครัวเรือนเฉลี่ย ๑๓ ,๗๓๘ บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ๑.๕ เท่า นอกจากนี้จากการสำรวจค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ของเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ พบว่า เด็กกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเฉลี่ย 
๓๗,๒๕๗ บาทต่อคนต่อปี ในจำนวนนี้เป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงถึง ๒๖ ,๒๔๗ บาท ที่
เหลือเป็นค่าเสื้อผ้าและเครื่องแบบ ๒,๐๗๒ บาท ค่าหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๒,๑๗๕ บาท และค่า
เดินทาง ๖,๗๖๓ บาท ตัวเลขเฉลี่ยเหล่านี้สูงกว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทย สูงกว่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย ๑๗,๘๓๒ บาทต่อคนต่อปี ถึง ๒ เท่า ดังนั้นเท่ากับว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนต้องแบกรับรายจ่าย
ด้านการศึกษาเม่ือเทียบกับรายได้ครัวเรือน  

 
การแพทย์และการสาธารณสุข 
 กรุงเทพมหานคร มีสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์มีหน้าที ่ให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการ
แผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคี
เครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม ซึ่งสำนัก
อนามัยได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์ “มหานครสุขภาพดี ทุกชีวี
แข็งแรง ทุกแห่งปลอดโรค” มีการดำเนินงานครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการบริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมทางสุขภาพ การ
ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาสุขภาพคนเมือง 
พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค ทั้งนี้สำนักอนามัยมีการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ส่วนกลาง มี ๑๓ ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงาน กอง และสำนักงาน
เลขานุการ และส่วนราชการในพื้นที ่ ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง และศูนย์บริการ
สาธารณสุขสาขา ๗๖ แห่ง  
 ทั้งนี ้กรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื ่องสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ การขาดความทั่วถึงของ
สุขาภิบาลที่ดี ความปปลอดภัยในชีวิตแสขภาพ โรคติดต่อที่ไม่เรื ้อรังและการสกัดโรคติดต่อในเขตเมือง  
อย่างไรก็ดี สิทธิและสวัสดิการพื้นฐานของคนกรุงเทพยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และยังคงมีความเหลื่อมล้ำ
และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของการบริการทางสาธารณสุขพ้ืนฐานได้  
 
คมนาคมและการขนส่ง  
 กรุงเทพมหานครมีสำนักการจราจรและขนส่ง มีพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะและจุดเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจราจรในกรุงเทพฯ 
สามารถเข้าถึงโครงข่ายการเดินทางรูปแบบอื่นส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การใช้
จักรยาน และการเดินเท้า พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจราจรและบริหารจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยบริการขนส่งมวลชนสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีเส้นทางครอบคลุมเขตเมืองและเชื่อมต่อ
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กับเขตเมืองชั้นนอก ในอดีตกรุงเทพมหานครใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยมีคลองจำนวนมากจนได้ฉายา
ว่า "เวนิสตะวันออก" แต่ปัจจุบันได้มีการถมคลองเพื่อทำเป็นถนน การคมนาคมจึงเน้นหนักไปทางบกแทน 
โดยถนนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๐๗ หลั งจากนั้น ได้มีการสร้างถนนใหม่ขึ้น
มากมาย เช่น ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการสร้างทางพิเศษขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา
การจราจรติดขัด ส่วนระบบขนส่งทางราง ได้มีส่วนเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยมีการให้บริการ
ระบบรถราง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่ได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
มีการเปิดบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกชื่อว่า รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษาหรือ
รถไฟฟ้าบีทีเอส ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้เปิดให้บริการ และในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ ได้เปิดเดินรถโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัช
ธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนระบบขนส่งทางน้ำนั้น ให้บริการเส้นทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ 
ทั้งนี้การคมนาคมและการขนส่งในกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ ดังนี้  

1. รถยนต์ 
2. รถโดยสารประจำทาง 
3. รถตู้ประจำทาง 
4. รถจักรยานยนต์ประจำทาง 
5. รถแท็กซ่ี 
6. รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน 
7. รถไฟ 
8. เครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
9. เรือโดยสาร 

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีสาเหตุจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
แล้ว ยังมีปัจจัยเร่งให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คือ มีประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก 
ทุกครั้งเมื่อถึงช่วงเทศกาล สงกรานต์ มักพบว่ามีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาการจราจร
ติดขัดยังนำไปสู่ปัญหามลพิษทางอากาศและ มลภาวะทางเสียงรวมถึงอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ปัญหา
ถนนชำรุด พ้ืนผิวจราจร ฟุตบาท ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเช่นกัน ทั้งนี้สำนัก
การจราจรและขนส่งมีการดำเนินการที่ต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
ในประเด็นดังนี ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว 
สะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหาร
จัดการ  
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๑.๒ สถานการณ์การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร 
 จากแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง  
มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goals) และ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแ ปลง
ของสังคมเมือง มีเป้าหมายเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ผ่านการยกระดับท้ัง ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 

 ทั้งนี้ จากการทบทวนและปรับตัวชี้วัดเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (รยะที่ ๑)  
ได้ปรับตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงามไม่มีสายไฟฟ้า 
สายโทรศัพท์รกรุงรัง และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๒.๓ ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจร
คล่องตัวและมีทางเลือก ทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยย้ายจากยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
ไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มหานครกระชับ ซึ่งจะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพื่อการพัฒนาเมือง
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ลดการกระจายตัวเพื่อให้พื้นที่
เมืองมีความหนาแน่นสูง และเกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เน้นการใช้ที่ดินผสมผสาน และมีระบบ
การคมนาคมขนส่งสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มี
การการผนวกรวมกับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดมลพิษ เพื ่อมุ ่งหมายให้ปรับยุทธศาสตร์ฯให้
ครอบคลุมมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งข้ึน 
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รูปภาพที่ ๔  แผนที่ความเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs กับแผนระดับที่ ๑ แผนระดับที่ ๒ และแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
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นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดำรงตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์.) กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร “กรุงเทพ ๙ ดี” หรือ นโยบาย ๙ มิติ ที่ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองน่าอยู ่ในระยะ ๒๐ ปี ตามดัชนีชี ้ว ัดเมืองน่าอยู ่ (The Global Livability Index) จำนวน ๒๑๔ 
นโยบาย ภายใต้ ๙ มิติ ดังนี้  

มิติที่ ๑ ด้านปลอดภัยดี  
มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพดี  
มิติที่ ๓ ด้านสร้างสรรค์ดี 
มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมดี  
มิติที่ ๕ ด้านบริหารจัดการดี  
มิติที่ ๖ ด้านเรียนดี  
มิติที่ ๗ ด้านโครงสร้างดี  
มิติที่ ๘ ด้านเศรษฐกิจดี  
มิติที่ ๙ ด้านเดินทางดี 

  
รูปภาพที่ ๕ นโยบายกรุงเทพ ๙ ดี  

 
นโยบาย ๒๑๔ ข้อ เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพน่าอยู่ 

1) กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 
2) กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์) 
3) เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 
4) พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพ้ืนที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) 
5) ทบทวน BRT เพ่ือพิจารณาการดำเนินโครงการ 
6) ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย 
7) พิจารณาเดินเรือ เพ่ิมตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง 
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8) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด 
9) หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
10) จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM ๒.๕ 
11) ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน 
12) ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ปล่อยมลพิษ 
13) สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า 
14) สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย 
15) นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 
16) ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย 
17) จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
18) ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก 
19) บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ ( ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและ

กวดขันวินัยจราจร 
20) พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม. 
21) เทศกิจผู้ช่วยจราจร 
22) ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร 
23) เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพ่ิมสะพานใหม่ 
24) รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด 
25) ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม. 
26) กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ ๑,๐๐๐ กม. 
27) ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ 
28) เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 
29) อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ 
30) ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy 
31) สร้างซ่อมดี เพ่ือทางเท้าคุณภาพและคงทน 
32) ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง ๑,๐๐๐ จุด 
33) ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า 
34) ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone 
35) นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ 
36) ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ ๕๐ ย่านทั่วกรุงเทพฯ 
37) ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ 
38) ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
39) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า 
40) ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ 
41) เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย 
42) หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศนูย์

อาหาร (hawker center) 
43) ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. 
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44) สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต 
45) พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย 
46) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting) 
47) สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 
48) พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพ้ืนที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศ

สำหรับพื้นที่ปิด 
49) ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 
50) พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM ๒.๕. 
51) เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok) 
52) พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพ่ือใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง 
53) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม 
54) วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา 
55) เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม. 
56) ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน 
57) รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ 
58) ย้ายระบบราชการที่เก่ียวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ 
59) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง 
60) วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ท่ีได้มาตรฐานในพ้ืนที่ชานเมือง 
61) ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย 
62) ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณท่ีเหมาะสม 
63) เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพ่ิม 
64) โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและม้ือกลางวัน 
65) After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน 
66) เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน 
67) ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ 
68) พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้น

ข้อมูล 
69) ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home 
70) คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 
71) เพ่ิมสวัสดิการครูให้เหมาะสม 
72) เพ่ิมครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี 
73) ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร 
74) Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณคร ู
75) ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว 
76) ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
77) กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา 
78) ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
79) พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน 
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80) เพ่ิมประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น 
81) จัดหายานพาหนะเพ่ือดับเพลิงในที่คับแคบ 
82) พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย 
83) พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ 
84) ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
85) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก 
86) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
87) ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
88) ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร 
89) ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
90) ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด 
91) ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง 
92) พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก 
93) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
94) รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม 
95) พัฒนาโรงเรียน ๓ ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน 
96) สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน 
97) โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data 
98) พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School) 
99) พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน 
100) ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 
101) ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง ๐-๘ ขวบ 
102) จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 
103) พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่ 
104) สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน 
105) จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง 
106) แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์ 
107) โปร่งใส ไม่ส่วย 
108) สวน ๑๕ นาที ทั่วกรุง 
109) สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
110) เพ่ิมเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพ้ืนที่สาธารณะ 
111) จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting) 
112) พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายในสวน กทม.ได้ 
113) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ือประโยชน์คนกรุงเทพฯ  
114) พัฒนา ๑,๐๓๔ ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ 
115) ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน 
116) ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ 
117) ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
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118) กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด 
119) ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที ่
120) เพ่ิมฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space 
121) จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ.กทม.) 
122) ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน 
123) ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ 
124) ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต 
125) จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ 
126) เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
127) แพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 
128) วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง 
129) ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) 
130) พ้ืนที่สาธารณะอเนกประสงค์ทั่วกรุง 
131) งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง 
132) ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 
133) คลังปัญญาผู้สูงอายุ 
134) สายด่วน ๑๕๕๕ รองรับการใช้งานภาษามือ 
135) ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคน

พิการได ้
136) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต 
137) ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต 
138) จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ 
139) เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน 
140) รักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ 
141) จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
142) ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง 
143) จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) 
144) จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง 
145) สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร 
146) สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง 
147) มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า 
148) พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 
149) รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน 
150) ขยายโครงการโรงพยาบาล ๑๐,๐๐๐ เตียง 
151) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง 
152) ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ิมการรักษา เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรัพยากร 
153) ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ 
154) หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine 
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155) Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน 
156) เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม 
157) คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) 
158) สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง 
159) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch 
160) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 
161) ส่งขยะคืนสู่ระบบ 
162) เพ่ิมสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ 
163) ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) 
164) กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและดับ

จังหวัด 
165) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต 
166) ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 
167) แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต 
168) ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ๓,๐๐๐ กม. 
169) กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง 
170) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) 
171) มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 
172) เพ่ิมการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู 
173) ถอดบทเรียนโควิด-๑๙ ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง 
174) ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ 
175) การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล 
176) เพ่ิมจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง 
177) เพ่ิมแก้มลิงธรรมชาติ พ้ืนที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ 
178) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันก้ันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก 
179) ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
180) BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี 
181) พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม. 
182) ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License 
183) เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ 
184) น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง 
185) สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สองฝั่งถนนครบทุกสถานี 
186) กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือการจราจรที่คล่องตัว 
187) ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพ่ิมโอกาสสร้างครู กทม. 
188) ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน 
189) พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ 
190) เซ็นเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ 
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191) ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำ
ท่วม 

192) ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม 
193) แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ 
194) ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ 
195) ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง 
196) พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง 
197) นำร่องผ้าอนามัยฟรี 
198) นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของ กทม. 
199) วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน 
200) หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน 
201) กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดฯ เก่า 
202) สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ 
203) ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน 
204) แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน 
205) เพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี 
206) ตลาด กทม.ออนไลน์ 
207) สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) 
208) เด็ก กทม.เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 
209) ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า 
210) ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 
211) ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานดูแลประชาชน 
212) สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ 
213) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 
214) บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. 
215) ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต 
216) ฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน 
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ทั้งนี้เมื่อนำนโยบายกรุงเทพ ๙ ดี มาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
สำหรับหน่วยงานภายใต้กรุงเทพมหานครนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้ งไว้ ดังนั้นการ
ปฏิบัติงานที่ทางกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการมีดังนี้  
มิติที่ ๑ ด้านปลอดภัยดี  
เป้าประสงค์ ลดจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย 
 

 
รูปภาพที่ ๖  มิติที่ ๑ ด้านปลอดภัยดี 

 
ลำดับที่ มิติปลอดภัยดี 

ลดพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน ๑๒ นโยบาย 

๑ ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 

๒ พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพ้ืนที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map) 

๓ ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย 

๔ ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว 

๕ ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 

๖ ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด 
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โครงการการสำรวจและวิเคราะหข์้อมูลบริบทดา้นเศรษฐกิจ 
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ลำดับที่ มิติปลอดภัยดี 
๗ ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง 

๘ ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

๙ พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก 

๑๐ กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 

๑๑ กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา 

๑๒ รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขีดความสามารถการจัดการภัยพิบัติ จำนวน ๙ นโยบาย 

๑ พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน 

๒ เพ่ิมประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น 

๓ จัดหายานพาหนะเพ่ือดับเพลิงในที่คับแคบ 

๔ พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย 

๕ ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

๖ กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต
และระดับจังหวัด 

๗ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต 

๘ ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

๙ พัฒนาฐานข้อมูลดิจ ิท ัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มี
ประสิทธิภาพ 

ลดความรุนแรงหรือผลกระทบของปัญหา จำนวน ๙ นโยบาย 

๑ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก 

๒ ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร/ดูกล้อง CCTV ออนไลน์สะดวก 

๓ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๔ เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน 

๕ รักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ 

๖ จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ 

๗ จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง 
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ลำดับที่ มิติปลอดภัยดี 
๘ หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ 

๙ เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 

อ่ืนๆ จำนวน ๔ นโยบาย 

๑ จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) 

๒ ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง 

๓ ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน 

๔ เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพ้ืนที่สาธารณะ 

 
มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพดี  
เป้าประสงค์ ดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงย่านที่อยู่อาศัย 

 

 
 

รูปภาพที่ ๗  มิติที่ ๒ ด้านสุขภาพดี 
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ลำดับที ่ มิติสุขภาพดี 
ควบคุมมลพิษทางอากาศ จำนวน ๑๑ นโยบาย 

๑ จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM๒.๕ 

๒ ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน 

๓ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ 

๔ ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง ๑,๐๐๐ จุด 

๕ ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone 

๖ ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ 

๗ พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอก
อากาศสำหรับพื้นที่ปิด 

๘ ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 

๙ พยากรณ ์แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM๒.๕ 

๑๐ สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า 

๑๑ ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า 

ลดปัญหาเดือดร้อนรำคาญ จำนวน ๑ นโยบาย 

๑ กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา 

ลดอันตรายและการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ จำนวน ๑๔ นโยบาย 

๑ เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพ้ืนที่สาธารณะ 

๒ ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

๓ พัฒนา ๑,๐๓๔ ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ 

๔ กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด 

๕ ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 

๖ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต 

๗ ถอดบทเรียนโควิด-๑๙ ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง 

๘ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ 

๙ BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี 

๑๐ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง 
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ลำดับที ่ มิติสุขภาพดี 
๑๑ พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ 

๑๒ นำร่องผ้าอนามัยฟรี 

๑๓ นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม. 

๑๔ เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น 

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล จำนวน ๘ นโยบาย 

๑ ขยายโครงการโรงพยาบาล ๑๐,๐๐๐ เตียง 

๒ ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ิมการรักษา เพ่ิมเวลา เพ่ิมทรัพยากร 

๓ หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine 

๔ Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน 

๕ เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม 

๖ การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล 

๗ เพ่ิมจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง 

๘ นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย 

 
มิติที่ ๓ ด้านสร้างสรรค์ดี 
เป้าประสงค ์ กระจายพื้นที่แสดงออกและพ้ืนที่สร้างสรรค์ทั่วทั้งเมือง 
 

 
รูปภาพที่ ๘  มิติที่ ๓ ด้านสร้างสรรค์ดี 
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ลำดับที่ มิติสร้างสรรค์ดี 
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์และนันทนาการ จำนวน ๑๔ นโยบาย 

๑ แพลตฟอร์มรวบรวมพ้ืนที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ 

๒ พ้ืนที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง 

๓ งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง 

๔ กรุงเทพฯ พ้ืนที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์) 

๕ จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ 

๖ เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ 

๗ เพ่ิมฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space 

๘ ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที ่

๙ ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

๑๐ ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน 

๑๑ พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพ่ิมกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ 

๑๒ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต 

๑๓ ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 

๑๔ เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน 

สร้างสรรค์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ จำนวน ๖ นโยบาย 

๑ ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ ๕๐ ย่านทั่วกรุงเทพฯ 

๒ ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ 

๓ พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง 

๔ ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) 

๕ วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง 

๖ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch 
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มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมดี  
เป้าประสงค ์ ตรวจสอบและกำจัดมลพิษจากต้นตอ เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใกล้บ้าน 
 

 
รูปภาพที่ ๙ มิติที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อมดี 

 

ลำดับที่ มิติสิ่งแวดล้อมดี 

ควบคุมมลพิษทางอากาศ จำนวน ๑๕ นโยบาย 

๑ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ 

๒ ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า 

๓ ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ 

๔ จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM๒.๕ 

๕ ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน 

๖ ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone 

๗ ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง ๑,๐๐๐ จุด 

๘ พยากรณ ์แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM๒.๕ 
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๙ คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) 

๑๐ พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอก
อากาศสำหรับพื้นที่ปิด 

๑๑ ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพ้ืนที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง 

๑๒ จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง 

๑๓ สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า 

๑๔ เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 

๑๕ รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ จำนวน ๘ นโยบาย 

๑ มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า 

๒ สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร 

๓ รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน 

๔ ส่งขยะคืนสู่ระบบ 

๕ พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 

๖ สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง 

๗ เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย 

๘ เพ่ิมสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ 

บำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ นโยบาย 

๑ มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 

๒ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) 

๓ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม  

เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชน จำนวน ๖ นโยบาย 

๑ มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 

๒ สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 

๓ จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 
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๔ เพ่ิมเวลา เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมการเข้าถึงสวนและพ้ืนที่สาธารณะ 

๕ พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้ 

๖ ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ 

กำกับควบคุมสัตว์ สัตว์นำโรค และเหตุรำคาญ จำนวน ๒ นโยบาย 

๑ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต 

๒ จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
มิติที่ ๕ ด้านบริหารจัดการดี  
เป้าประสงค ์ หันหน้าให้ประชาชน ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ิมความโปร่งใส ใช้เทคโนโลยีช่วย 

 
รูปภาพที่ ๑๐ มิติที่ ๕ ด้านบริหารจัดการดี 
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โปร่งใส ไม่ส่วย จำนวน ๖ นโยบาย 

๑ โปร่งใส ไม่ส่วย 

๒ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม 

๓ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting) 

๔ เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม. 

๕ ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน 

๖ รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการขอรับบริการ จำนวน ๖ นโยบาย 

๑ พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม. 

๒ ย้ายระบบราชการที่เก่ียวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ 

๓ ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว 

๔ สายด่วน ๑๕๕๕ รองรับการใช้งานภาษามือ 

๕ ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License 

๖ อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง จำนวน ๖ นโยบาย 

๑ ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำเขต 

๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม. 

๓ สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 

๔ สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต 

๕ พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย 

๖ รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ 

เพิ่มรายได้และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ กทม. ให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  
จำนวน ๓ นโยบาย 

๑ จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting) 

๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ือประโยชน์คนกรุงเทพฯ 

๓ ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม. 
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พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน จำนวน ๗ นโยบาย 

๑ เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok) 

๒ พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพ่ือใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง 

๓ วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา 

๔ ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ 

๕ บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. 

๖ จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock) 

๗ กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต
และระดับจังหวัด 

อ่ืนๆ จำนวน ๔ นโยบาย 

๑ ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน 

๒ แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที ่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 

๓ พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม  

๔ เพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี 

 
  



รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของ
กรุงเทพมหานคร 

โครงการการสำรวจและวิเคราะหข์้อมูลบริบทดา้นเศรษฐกิจ 

และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

28 

มิติที่ ๖ ด้านเรียนดี  
เป้าประสงค ์ เพ่ิมหลักสูตร เพ่ิมคุณภาพในการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู ลดภาระผู้ปกครอง 

 
รูปภาพที่ ๑๑ มิติที่ ๖ ด้านเรียนดี 

 
 

ลำดับที่ มิติเรียนดี 
การศึกษาสร้างอาชีพ จำนวน ๒ นโยบาย 

๑ ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน 

๒ ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะ
คนพิการได ้

เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของนักเรียน ใน กทม. จำนวน ๘ นโยบาย 

๑ ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก 

๒ พัฒนาโรงเรียน ๓ ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน 

๓ สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน 

๔ พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด  'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ' (Learning 
School) 

๕ ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง ๐-๘ ปี 

๖ วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง 
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๗ วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน 

๘ หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน 

สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (อยากเรียนได้เรียน เท่าเทียม และทั่วถึง) 
จำนวน ๙ นโยบาย 

๑ เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพ่ิม 

๒ โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและม้ือกลางวัน 

๓ ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home 

๔ เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พ้ืนที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน 

๕ ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน 

๖ พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน 

๗ ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที ่

๘ เพ่ิมฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space 

๙ After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน 

เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน (ปรับสภาพแวดล้อม/เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการ
สอน) จำนวน ๑๐ นโยบาย 

๑ ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพ่ิมโอกาสสร้างครู กทม. 

๒ พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  และการ
สืบค้นข้อมูล 

๓ ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ 

๔ พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่ 

๕ เพ่ิมครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี 

๖ ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร 

๗ Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู 

๘ โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data 

๙ คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี 

๑๐ เพ่ิมสวัสดิการครูให้เหมาะสม 
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มิติที่ ๗ ด้านโครงสร้างดี  
เป้าประสงค ์ มีย่านสะดวก มีบ้านน่าอยู่ 
 

 
รูปภาพที่ ๑๒ มิติที่ ๗ ด้านโครงสร้างดี 

 

ลำดับที่ มิติโครงสร้างดี 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๗ นโยบาย 

๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง 

๒ วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ท่ีได้มาตรฐานในพ้ืนที่ชานเมือง 

๓ ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณท่ีเหมาะสม 

๔ ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง 

๕ ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย 

๖ เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย 

๗ หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือ
ศูนย์อาหาร (hawker center) 
  

โครงสร้างพ้ืนฐานปลอดภัย จำนวน ๓ นโยบาย 



รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของ
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ลำดับที่ มิติโครงสร้างดี 

๑ ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

๒ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ของ กทม. ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design) 

๓ กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า 

เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง จำนวน ๑ นโยบาย 

๑ สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย 

การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม จำนวน ๑๐ นโยบาย 

๑ ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที 

๒ แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ ๕๐ เขต 

๓ ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ๓,๐๐๐ กม. 

๔ เพ่ิมการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู 

๕ เพ่ิมแก้มลิงธรรมชาติ พ้ืนที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ 

๖ ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันก้ันน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก 

๗ เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ 

๘ แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ 

๙ ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 

๑๐ ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหา
น้ำท่วม 

ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ จำนวน ๔ นโยบาย 

๑ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment) 

๒ มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 

๓ กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง 

๔ ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม 

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบาง จำนวน ๕ นโยบาย 

๑ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง 

๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ 
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ลำดับที่ มิติโครงสร้างดี 

๓ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย 

๔ ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) 

๕ ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานดูแลประชาชน 

ปรับปรุงการบริหารสาธารณะ จำนวน ๔ นโยบาย 

๑ ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพ้ืนที่สาธารณะ 

๒ พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง 

๓ นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม. 

๔ บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม. 

 
มิติที่ ๘ ด้านเศรษฐกิจดี  
เป้าประสงค ์ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
 

 
รูปภาพที่ ๑๓ มิติที่ ๘ ด้านเศรษฐกิจดี 

 
 

ลำดับที่ มิติเศรษฐกิจดี 
ส่งเสริมรายได้ให้กับคนเมือง จำนวน ๕ นโยบาย 
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ลำดับที่ มิติเศรษฐกิจดี 
๑ ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ ๕๐ ย่านทั่วกรุงเทพฯ 

๒ ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ 

๓ ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy 

๔ พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง 

๕ ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการรายใหญ่) 
จำนวน ๒๑ นโยบาย 

๑ ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ 

๒ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่
การค้า 

๓ หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือ
ศูนย์อาหาร (hawker center) 

๔ พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม. 

๕ อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ 

๖ ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน 

๗ ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ 

๘ ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต 

๙ ตลาด กทม.ออนไลน์ 

๑๐ ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok) 

๑๑ ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง 

๑๒ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 

๑๓ ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

๑๔ ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน 

๑๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch 

๑๖ คลังปัญญาผู้สูงอายุ 

๑๗ ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License 

๑๘ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. 
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ลำดับที่ มิติเศรษฐกิจดี 
๑๙ สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ 

๒๐ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. 
กทม.) 

๒๑ กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด 

ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จำนวน ๕ นโยบาย 

๑ เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 

๒ น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง 

๓ นำร่องผ้าอนามัยฟรี 

๔ แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที ่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 

๕ พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม 

 

มิติที่ ๙ ด้านเดินทางดี 
เป้าประสงค์  เพ่ิมความคล่องตัวในการเดินทาง สร้างเมืองเดินดี รถสาธารณะถูกและเข้าถึงครอบคลุม 

 
รูปภาพที่ ๑๔ มิติที่ ๙ ด้านเดินทางดี 
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ลำดับที่ มิติเดินทางดี 
เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง จำนวน ๑๔ นโยบาย 

๑ เพ่ิมรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว 

๒ ทบทวน BRT เพ่ือพิจารณาการดำเนินโครงการ 

๓ ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย 

๔ พิจารณาเดินเรือ เพ่ิมตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง 

๕ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด 

๖ สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า 

๗ ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร 

๘ จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง 

๙ สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor) 

๑๐ เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ 

๑๑ ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย 

๑๒ เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 

๑๓ กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ ๑,๐๐๐ กม. 

๑๔ BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ด ี

เพิ่มความคล่องตัวของการจราจร จำนวน ๑๒ นโยบาย 

๑ จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒ บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและ
กวดขันวินัยจราจร 

๓ เทศกิจผู้ช่วยจราจร 

๔ เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพ่ิมสะพานใหม่ 

๕ รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด 

๖ สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน 

๗ สร้างซ่อมด ีเพ่ือทางเท้าคุณภาพและคงทน 

๘ ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า 

๙ ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพ่ิมความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง 
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ลำดับที่ มิติเดินทางดี 
๑๐ กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือการจราจรที่คล่องตัว 

๑๑ ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone 

๑๒ แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์ 

เพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน ๕ นโยบาย 

๑ สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ๒ ฝั่งถนนครบทุกสถานี 

๒ สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพ่ือการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย 

๓ นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ 

๔ สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ 

๕ ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ 

ลดอุบัติเหตุจากการจราจร จำนวน ๙ นโยบาย 

๑ ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร 

๒ ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

๓ ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด 

๔ ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง 

๕ รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม 

๖ สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง 

๗ พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก 

๘ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๙ ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ 

อ่ืนๆ จำนวน ๓ นโยบาย 

๑ จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต 

๒ กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า 

๓ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal 
Design) 
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๑.๓ การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการเมือง 
 จากแผนพัฒนาฯ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงนโยบายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีจำนวนมากหลายโครงการที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติรวมทั้งบูรณาการการทำงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมี
หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมือง อาทิ สถานการณ์ทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โรคระบาดอุบัติใหม่ เทคโนโลยี พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของพลเมืองตลอดจนสังคม ดังนั้น
กรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องมีการสำรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน หรือแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างตรงเป้าหมาย ทั้งนี้หากไม่สามารถติดตาม
ผลลัพธ์ก็จะอาจจะทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้เป็นได้ยาก อย่างไรก็ดี 
กรุงเทพมหานครมีช่องทางเพื่อการติดตามและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานภายนอกและประชาชน ดังนี้  
 
เว็บไซต์ (Website) 
 กรุงเทพมหานครมีเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://main.bangkok.go.th โดยเป็นช่องทางที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพ่ือสืบค้นข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และช่องทางการติดต่อกับหน่วยงาน 
 

 
รูปภาพที่ ๑๕ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://main.bangkok.go.th 

https://main.bangkok.go.th/
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รูปภาพที่ ๑๖ เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://main.bangkok.go.th 

 
 เว็บไซต์ “ตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” https://gov.bangkok.go.th เป็นข้อมูล
เปิดสาธารณะ (Open Data) ที่ประชาชนสามารถเข้าไปติดตามการดำเนินงานและสถานะความก้าวหน้าของ
นโยบายกรุงเทพ ๙ ดี มีการอัพเดตข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน (Real-Time) 
 

 
รูปภาพที่ ๑๗ ระบบงานตามติดนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

https://gov.bangkok.go.th/
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ข้อมูลเปิด (open data) สถานะการดำเนินงานตามนโยบาย 

 
นอกจากนี้ ประชาชนที่ติดตามผลการดำเนินงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ดำรง

ตำแหน่ง ปัจจุบัน) สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ “ชัชชาติ สิทธิพันธ์” https://www.chadchart.com เป็น
เว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษานโยบายและตัวชี้วัดของแต่ละมิติ  

 
รูปภาพที่ ๑๘ เว็บไซต์ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ 

https://www.chadchart.com/
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รูปภาพที่ ๑๙ เว็บไซต์ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ แสดงนโยบายรายเขตในรูปแบบแผนที่ (GIS Map) 

 
 

เมนู “รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย” https://share.traffy.in.th/teamchadchart เป็นเว็บไซต์
แสดงผลที่ประชาชนสามารถตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนหรือติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการ
ร้องเรียนผ่านไลน์ “ทราฟฟ่ีฟองดูว์” (TraffyFondue) นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลสถิติและจัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทแยกตามมิติของนโยบาย 
 

 
รูปภาพที่ ๒๐ เว็บไซต์ รายงานปัญหาเส้นเลือดฝอย 

 
 

https://share.traffy.in.th/teamchadchart
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รูปภาพที่ ๒๑ แสดงสถานะเรื่องร้องเรียน 

 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) หลักของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/prbangkok เป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร โต้ตอบ และรับข้อเสนอแนะจากประชาชน ปัจจุบันมียอด
ไลค์เพจอยู ่ที ่ (Likes) ๔.๒ แสนคน และยอดผู ้ติดตามเพจ (Followers) ๑๕๒ คน (ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 

 
รูปภาพที่ ๒๒ Facebook กรุงเทพมหานคร 
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 ร่วมกับ https://webportal.bangkok.go.th/pipd เฟซบุ ๊ก (Facebook) “ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์” ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) https://www.facebook.com/chadchartofficial เป็นเฟซบุ๊กส่วนบุคคลที่เปิด
เป็นสาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากมีการไลฟ์สดและโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจึงทำให้เป็นอีกช่องทางที่ประชาชนให้
ความสนใจและติดตาม รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ว่าฯโดยตรง ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามเพจ (Followers) ๒.๖ ล้าน
คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 
รูปภาพที่ ๒๓ Facebook ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 ทวิตเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขอกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม (Followers) ๒๑๖.๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 

 
รูปภาพที่ ๒๔ Twitter กรุงเทพมหานคร 

https://webportal.bangkok.go.th/pipd
https://www.facebook.com/chadchartofficial
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 นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์ กรุงเทพมหานครมีหลากหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนติดต่อและ
ร้องเรียนปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๒๑๔๑-๖๙ อีเมล contact@bangkok.go.th และสายด่วน กทม. 
๑๕๕๕ 

๑.๔ แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกรุงเทพมหานคร 
 จากการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Survey ๒๐๒๐)6  จากทั่วโลกพบว่าการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G๒C) ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือผ่านทางช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ทั้งนี้จากร้อยละ ๗๙ ของช่องทางการให้การบริการและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์แพลตฟอร์มได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ 
ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นกว่าในอดีตเนื่องจากมีความรวดเร็ว ใช้ง่าย เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกลง  
 แนวโน้มการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐมีเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลการสำรวจของ 
Hootsuite7 อธิบายว่า  

o รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มให้
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับประชาชน เนื่องจากสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two 
way communication) และสามารถรับฟัง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจาก
นโยบายที่นำลงไปปฏิบัติได้อย่างตรงจุด (Citizen Touch Points) อย่างไรก็ดี ยังมีข้อควร
ระวังเกี่ยวกับความบิดเบือนของข้อมูลที่เกิดจากการไม่ประสงค์ดี (Fake News) การโจมตี
จากประชาชนบนโลกอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้จะลดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การต่อต้าน
นโยบายในภายหลัง 

o การสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ทั้งนี้เนื ่องจากบุคลากรในหน่วยงานถือว่าเป็นประชาชนด้วยเช่นกัน ในกรณี
เดียวกันนี้ หากบุคลากรโพสต์รูป ข้อความ หรือแชร์ที่เป็นเนื้อหาในเชิงบวกกับองค์กรก็จะส่ง
ผลลัพธ์ที่ดีให้กับหน่วยงานด้วยเช่นกัน  

o แนวโน้มการเกิดขึ้นใหม่ของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องมาจากกระแสการได้รับ
ความนิยมของคนที่มีมากขึ้น ทำให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นตลอดเวลา ดังเช่น TikTok ที่เป็น
แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ใช้ทั่วโลก มากกว่าเฟซบุ๊ก, YouTube, Twitter 
ปัจจุบันจะพบว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเริ่มมีการใช้ TikTok เป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสารกับประชาชนมากกว่าช่องทางอ่ืน 

o ใช้งบประมาณเพ่ือการซื้อโฆษณาหรือเพ่ิมการมองเห็น (New Feed Post) มากขึ้น เนื่องจาก
อัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์มีการปิดกั้นการมองเห็นข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
ข้อมูลปริมาณมากบนอินเทอร์เน็ต ทำให้การแชร์โพสต์ของหน่วยงานอาจจะทำให้ไม่ได้ถูก
ส่งไปยังกลุ่มประชาชน  

 
6 E-Government Survey 2๐2๐.UN 
7 Social Media Trend Government 2๐2๐”Hootsuite 

mailto:contact@bangkok.go.th
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o สื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มสามารถวัดผลความสำเร็จของนโยบาย รวมทั้งการรวบรวม
ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น ทั้งนี้
รัฐบาลทั่วโลกได้นำข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และติดตาม 
มากขึ้น 

 

 
รูปภาพที่ ๒๕ การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Survey ๒๐๒๐) 
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน (Citizen Participation and Engagement) 

 จากภาพข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายที่เกิดจากการรวบรวม ความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจากสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 79 และนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล 
วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำเป็นนโยบายโดย โดยลำดับรองลงมาคือรับการรับเรื ่องร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะ และการพิจารณากระบวนการแบบออนไลน์ ตามลำดับ 
 

 
รูปภาพที่ ๒๖ กรอบแนวคิดการนำนโยบายไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย8 

  

 
8 แหล่งที่มาของภาพ E-Government Survey 2๐2๐.UN 
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 จากภาพกรอบแนวความคิดการนำนโยบายเกี่ยวกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนไปใช้ในทาง
ปฏิบัติ ในเชิงสังคมศาสตร์จะต้องมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะทัศนคติ 
ความเชื่อ และคุณค่าที่ส่งมอบ ซึ่งเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งสามด้านได้นั้น คือ เครื่องมือสำหรับใช้
ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tools) ซึ่งในปัจจุบันมีหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กรและงบประมาณ  
 

ตารางที่ 0-๓ ตัวอย่างเครื่องมือ Social Listening Tools Platform สำหรับรัฐบาล (ต่างประเทศ)  
Social Listening Tools Platform คำอธิบาย 

 

 

 

แพลตฟอร์มที ่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเน็ตเวิร์คของ
หน่วยงานได้โดยตรง สามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Real-
time สามารถบันทึกข้อมูลการโพสต์ การแสดงความ
คิดเห็น ผู้มีส่วนร่วม และนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อ
กฎหมาย สามารถสั ่งลบ แก้ไข หรือซ่อน โพสต์/คอม
เม้นท์ท่ีไม่ต้องการได ้

 

                  

แพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการโพสต์/แคมเปญได้
ตามการตั้งค่าของผู้ใช้ การติดตาม Customer Journey 
รวมทั้งกระแสการกล่าวถึง ณ ปัจจุบัน 

 

 

แพลตฟอร์มที ่สามารถบริหารจัดการข้อความ,การ
เผยแพร่,โพสต์,การติดตาม และสามารถใช้ร่วมกันเป็น
ทีมได้ รองรับ Facebook, Instagram, Twitter, Linked, 
Google My Business, YouTube 

 

 

แพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการโพสต์ แคมเปญ การ
รีวิว แสดงความคิดเห็น จากการบริการหรือซื้อขายได้ 
การติดตามการให้เรตติ้ง คะแนน และสามารถจัดอันดับ
การให้บริการที่ได้จากผู้ใช้บริการได้  

 

 

แพลตฟอร์มที ่สามารถติดตามกระแสความคิดเห็นบน 
สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถ
ตรวจจับภาษาได้อัตโนมัติ รวมทั้งสามารถสำรวจความ
ค ิ ด เห ็ นออน ไลน ์ ส า ธา รณะ  Poll และจ ั ดล ำดับ
ความสำคัญได้ 

แหล่งที่มา : https://sourceforge.net/software/social-media-monitoring/for-government/ 
  

Archive Social 

Hootsuite 

Agorapulse 

Birdeye 

Eyesover 
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เครื่องมือ Social Listening Tools Platform ในประเทศไทย 
Social listening และ monitoring คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานเข้าถึง ความคิดและเสียงต่างๆ

ของผู้ประชาชนที่เกิดขึ้นในโลก Social media เพื่อหน่วยงานสามารถอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ในการป้องกัน
วิกฤติการณ์หรือความขัดแย้งจากความไม่พอใจในการบริหารหรือบริการเก็บข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการบริหาร
และบริการในอนาคต เป็นช่องทางในการกลับไปสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่เคยได้รับการบริการ
ได้ดี เทคโนโลยีกลุ่มนี้ความสามารถในการเก็บข้อมูลใน Social Media โดยอาศัยความสามารถในการเข้าไป
กวาดหาเสียง หรือ Sentiment ที่พูดถึงหัวข้อและคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ เทคโนโลยี Social Listening ในยุค
ปัจจุบัน เริ่มมีความสามารถในการใช้ AI มาแบ่งแยกได้ว่า Sentiment ที่กวาดเจอนั้น เป็นเสียงที่พูดถึงหัวข้อ
และคีย์เวิร์ดนั้นๆในด้านบวก ด้านลบ หรือเป็นกลาง 
 

โปรแกรม Zocial EYE ที่เป็น Social Listening Tool 
 

 

 
รูปภาพที่ ๒๗ Zocial EYE – Social Listening Tool 
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คือระบบฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์เชิงลึก (Social Listening Tools) ทำให้แบรนด์สามารถรับรู้ถึง
ความต้องการของผู ้บริโภคว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการจากทุกช่องทางสื ่อสังคมออนไลน์หลัก 
อาทFิacebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pantip, Webboard, News, Blog เพ่ือให้แบรนด์สามารถ
นำเอาข้อมูล Insight ไปประยุกต์ในการวางแผนการตลาดและการวัดผลกิจกรรมการตลาดออนไลน์ 

ประโยชน์ของ Zocial EYE 
▪ รู้และเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ 
▪ ข้อมูลแบบ Real time Data การวิเคราะห์ข้อม ูลการเปร ียบเทียบคู ่แข่งและการวัด

ประสิทธิภาพของแบรนด์สินค้าและบริการ 
▪ วิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกกระแสและการสร้างช่องทางการขายให้กับแบรนด์สินค้าและ

บริการ 
▪ ทันกระแส Real time content (Feedback, Engagement, Influencer) 
▪ หาปริมาณผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์ของแบรนด์สินค้าและบริการ(Sentiment, 

Crisis) 
Mandala Analytics 
 

 
รูปภาพที่ ๒๘ Mandala Analytics 

 
Mandala Analytics เป ็น  Solution ด ้ าน Social Analytic และ Social Listening Tools จาก

บริษัท Ocean Skynet  โดยความสามารถของ Mandala Analytics  สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ  
ประโยชน์ของ Mandala Analytics 

▪ Listening and Monitoring การติดตาม และหาเกณฑ์มาตรฐานของการถูกกล่าวถึงในโลก
ออนไลน์ เพ่ือจุดประสงค์ด้านการวัดผล Awareness 

▪ Insight Research การหาข้อมูลเชิงลึกจากโลกออนไลน์เกี่ยวกับแบรนด์ของคู่แข่ง และการดู
พฤติกรรมตลาดและผู้บริโภค 
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▪ Content Strategy: Content Discovery and Curation การหา Topic สำหรับสร้างสรรค์ 
Creative และ Content ใหม่ๆท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 

▪ Improves Sales and Engage with Customers รู้จักลูกค้ามากขึ้น ได้ข้อมูลด้าน Social 
Media. ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และช่วยปิดการขายได้ดีขึ้น 

▪ Business Development การสำรวจความต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการ 
หรือเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น 

▪ Influencers and Trends spotting Channels Marketing ค ้นหาหาผ ู ้ ม ี อ ิทธ ิพลทาง
ความคิด หรือดูแนวโน้มเทรนด์ต่างๆ ณ ช่วงเวลานั้นๆ 

Zanroo  
 

 
รูปภาพที่ ๒๙ Zanroo Social Listening Tool 

 
การใช้เครื ่องมือทำ Research เพื ่อ เก็บ Data ทั้ง Online และ Offline การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 

Product development การหาความต ้องการของตลาดหร ือ Demand research และการช ่วยคิด 
Marketing Strategy 
 ประโยชน์ของ Zanroo Social Listening Tool  

▪ การหา Insight ต่าง ๆ และ การInsightของ Influencer 
▪ การกำหนดTrend ที่ต้องการติดตาม 
▪ การวิเคราะห์ผลสำเร็จ Campaign ในด้าน Social behavior 
▪ การ Daily Monitoring Topic ที่อาจจะเป็น serious case ในอนาคต 
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SocialEnable 
 

 
รูปภาพที่ ๓๐ SocialEnable 

 
Social Media Marketing Tools ที่สามารถบริหารจัดการโพสต์และข้อความ และสามารถ Social 

Listening Tools ใช้ติดตามความคิดเห็นของคนบนสื่อออนไลน์ สามารถจัดการกับสภาะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้าได้  

ประโยชน์ของ Social Enable 
▪ การมอน ิเตอร ์  Social Network หลายๆ ช ่องทางไม ่ว ่าจะเป ็น Facebook, Twitter, 

Google+, Pantip  
▪ สามารถตั้งเวลาของการโพส, ตั้งกลุ่มเป้าหมายของผู้ฟังท่ีต้องการสื่อสารออกไป 
▪ แสดงรายงานวิเคราะห์ Social Media ของตัวเอง และคู่แข่ง 
▪ มีระบบการวิเคราะห์เป้าหมายของการติดต่อ, ตรวจจับคำหยาบ, จัดกลุ่มเนื้อหาของการโพส

ต่างๆ ในรูปแบบของแคมเปญเพ่ือใช้ในการวางแผนการตลาดต่อไป 
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บทที่ ๒ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและอภปิรายผล 
๒.๑ กระบวนการศึกษาพฤติกรรมทางสังคม 

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจ
พฤติกรรมและความต้องการของประชาชน ด้วยเพราะการใช้ Social Listening Tools ในการเก็บข้อมูล
จะต้องมีการสังเคราะห์ “คำค้นหา” หรือ “คำจำกัดความ” ของข้อความที่คาดว่าประชาชนจะใช้โพสต์ลงบน
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอย่างน้อยจำเป็นจะต้องมีคำค้นหลัก (Main Keyword) และคำค้นรอง (Sub-Keyword) 
ความท้าทายของการคิดคำค้น คือ จะต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญและการตั้งเป้าหมายของ
วัตถุประสงค์ในการตั้งแคมเปญนั้น เช่น เป้าหมายเพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
ดำเนินงาน เป้าหมายเพื่อต้องการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อต้องการค้นหาปัญหาหรือ
อุปสรรคของประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคาดการณ์หรือสังเคราะห์พฤติกรรมของประชาชนว่าจะใช้
ข้อความใดโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์หรือเป็นข้อมูลที่ประชาชนใช้ค้นหามากท่ีสุด ในหลายๆกรณีประชาชน
มักจะไม่โพสต์ข้อความแบบตรงไปตรงมา หรือเป็นภาษาราชการ อาทิ “ผลตอบรับของโครงการเป็นไปตามที่
ต้องการ” “โครงการมีประโยชน์ต่อประชาชน” “ปัญหาเรื่องการกำจัดมลพิษต้องได้รับการแก้ไข” เป็นต้น 
หากแต่การสื่อสารจะเป็นในรูปแบบของข้อความที่ไม่เป็นทางการ และอาจจะมีการใช้คำสมัยใหม่ ตามสมัยที่
ไม่ได้เป็นการสื่อสารโดยตรง เช่น “งานดีมาก” “ทำงานได้โดนใจ” “บริการทุกระดับ ประทับใจ” “ชีวิต  
(คนกรุง) ดีๆที่ลงตัว” “ปัญหามีไว้ให้แก้” เป็นต้น  

ดังนั้นที่ปรึกษาฯ จึงได้เสนอแนวคิดการนำเครื่องมือ Empathy Map Canvas ที่สามารถใช้ในการ
รวบรวมและแสดงให้เห็นถึงมิติทางฝั่งประชาชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลำดับปัญหา
สำคัญและเส้นทางพฤติกรรมของประชาชน (Citizen Journey) และวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ
ของประชาชน ทำให้สามารถดำเนินงานและจัดทำนโยบายได้ตรงความต้องการ หรือเป็นนโยบายเชิงรุก ที่มา
จากการเข้าใจประชาชน (Citizen Empathy) อย่างแท้จริง ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Empathy Map Canvas 
มีข้ันตอนดังนี้  

ขั ้นตอนที ่ ๑ ตั ้งเป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ของสถานการณ์ที ่ต ้องการศึกษาเชิงล ึก เช่น 
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 

ขั ้นตอนที ่ ๒ กลุ ่มเป้าหมาย (Who) เป็นใคร ประชาชนกลุ ่มไหน ช่วงวัยไหน ยิ ่งสามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและระบุขอบเขตของคำค้นได้ง่ายขึ้น เช่น 

- นักศึกษาของมหาลัยที่เปิดเทอมในวันแรก 
- ร้านเสื้อผ้า โซนแฟชั่นเด็กในห้างแห่งหนึ่งย่านอโศก 
- ผู้ที่ขับและใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นประจำ ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด 

ขั้นตอนที่ ๓ ทำอะไร (What) กลุ่มเป้าหมายต้องการทำอะไร หรือมีความต้องการสิ่งใด เช่น 
- ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
- เตรียมจัดของในร้าน และ เปิดร้านหลังจากล็อกดาวน์มานาน 
- ค้นหาสถานีชาร์จรถและจองตู้ชาร์จให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางไปถึงสถานี 

ขั้นตอนที่ ๔ พบเห็นอะไร (See) กลุ่มเป้าหมายเห็นหรือพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ที่ส่งผลให้ไม่
สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้สังเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบ (Touch 
point) ของประชาชนได้ชัดเจน 
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- คิวลงทะเบียนทางเข้างาน มีคนรอคิวยาวทุกแถวเลย 
- ลิฟท์จอดรถขนของขึ้นอาคารมีเยอะแต่มืด 
- แอพสถานีชาร์จของแต่ละผู้ให้บริการที่มีมากกว่า ๕ แอพในเครื่อง 

ขั้นตอนที่ ๕ สิ่งที่ต้องการพูดออกมา (Say) กลุ่มเป้าหมายต้องการแสดงออกหรือพูดเกี่ยวกับปัญหาใน
ขั้นตอนที่ ๔ อย่างไร ซึ่งในข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สามารถระดมความคิดเห็นของ “คำค้น” ที่คาดว่าประชาชน
จะใช้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

- “ต้องเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนเยอะไปหน่อยนะ” 
- “ลิฟท์ขนของกับร้านมันไกลกันไปนิด ขี้เกียจแบกของ” 
- “บางทีไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้ชาร์จจริงหรือเปล่า เพราะเคยไปแล้วเจอตู้ชาร์จเสีย” 

ขั้นตอนที่ ๖ สิ่งที่จะกระทำ (Do) กลุ่มเป้าหมายจะมีพฤติกรรมอย่างไร จากข้ันตอนที่ ๕ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการโพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ หรือประชาชนจะใช้ช่องทางการติดต่อหน่วยงานเพ่ือร้องเรียน
โดยตรง ขั้นตอนนี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของประชาชน หรือวิธีแก้ปัญหา เช่น  

- ขอยืมปากกาจากเพ่ือน เพ่ือกรอกเอกสารที่หน้าทางเข้างาน 
- ฝากร้านค้าข้างๆดูร้าน เวลาตัวเองไปเข้าห้องน้ำ และต้องเอาของมีค่าไปด้วย 
- เลือกสถานีจากรีวิว ดูรูป สถานที่จริงก่อนว่าโอเคไหม 

ขั้นตอนที่ ๗ สิ่งที่ส่งผลต่อความคิด (Hear) พฤติกรรมหรือสิ่งที่ส่งผลต่อความคิดหรือทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย ข่าวจากสื่อกระแสหลัก ข่าวจากสื่อมีเดียในอินเทอร์ โพสต์แสดงความคิดเห็น การตั้งกระทู้  เช่น 

- ได้ยินรุ่นพี่บอกว่า แค่มาลงทะเบียนก็พอ ไม่ต้องไปเข้าประชุมหรอกเสียเวลา 
- ป้าแม่บ้านบอกว่าทำเลโซน B ดูร้านเขาขายดีอยู่นะ 
- คนส่วนใหญ่บอกให้ลองถามในกลุ่ม Line ก่อนไปชาร์จรถที่สถานีที่ไม่เคยไป 

ขั้นตอนที่ ๘ อธิบายสรุปผลพฤติกรรม (Pain and Gain) การตีความจากข้อมูลที ่สังเคราะห์จาก
ขั้นตอนที่ ๑ - ๙ และนำมาจัดหมวดหมู่ว่า “สิ่งใดคือ ปัญหาหรือกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเป็นปัญหา” (Pain) และ 
หมวดหมู่ “สิ่งใดคือ ความพึงพอใจหรือความประทับใจที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนับสนุนหรือรู้สึกชื่นชม” 
(Gain) ขั้นตอนนี้จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มจะสื่อสารไปในเชิงบวก (Positive) 
หรือเชิงลบ (Negative) เช่น  

(เชิงบวก)  
- “เจ้าหน้าที่ตอบเร็วมาก ให้คำแนะนำดีสุด”  
- “ขอบคุณจริงๆ ที่เข้าใจประชาชน” 
- “คน กทม. รอแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ยอดเยี่ยมมาก” 
- “รวดเร็ว ทันใจดีมากๆ” 

(เชิงลบ)  
- “ไม่อ่าน ไม่ตอบกลับ ร้องเรียนไปก็เงียบ” 
- “ทำงานช้ามาก เอกสารวุ่นวายไปหมด” 
- “ไม่เต็มใจบริการ ถามอะไรก็ไม่ตอบ” 
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ทั้ง ๘ ขั ้นตอนเป็นรูปแบบของการออกแบบกระบวนทัศน์ (Design Thinking) ที่ช่วยเรียงลำดับ
ความคิดและกลั่นกรองคำค้นจากแต่ละขั้นตอน แต่ละเหตุการณ์ได้แทบทั้งหมด ดังนั้นการใช้ Empathy Map 
Canvas จึงถือว่าเป็นขั ้นตอนแรกเริ ่มก่อนกระบวนการใช้เครื ่องมือ Social Listening Tools และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
รูปภาพที่ ๓๑ ตัวอย่าง Template การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมทางสังคม 

 

๒.๒ เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 กระบวนการของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์จากกลุ่มข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือที่มีขนาดใหญ่ที่
ต้องการบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงสถานภาพ
ปัจจุบัน หรือการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเพ่ือการคาดการณ์ ทั้งนี้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) จะประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอนของวงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle) ดังต่อไปนี้  
 ๑. การทำความเข้าใจปัญหาของกระบวนการทำงานหลัก (Business Problem Understanding) 
หมายถึง การเข้าใจปัญหาและแปลงปัญหาที่ได้ให้อยู่ในรูปโจทย์ของการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งวางแผนใน
การดำเนินการ 
 ๒. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) หมายถึง การเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง 
(Structure Data) เช ่น ข ้อมูลในร ูปแบบตาราง ฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลที ่ ไม ่ม ีโครงสร ้าง 
(Unstructured Data) เช่น ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) แผนที่ (GIS) เสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว 
(Video) เป็นต้น ในกระบวนการนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้จากแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
รวบรวมได้อย่างหลากหลาย เช่น Social Listening Tools  
 ๓. การทำความสะอาดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล (Data Cleaning and Preparation) หมายถึง 
การแปลงข้อมูลให้สามารถนำมาใช้เพื ่อการวิเคราะห์ผลได้ โดยมีกระบวนการตั ้งแต่การแปลงข้อมูลไร้
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โครงสร้าง ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) จากนั้นจึงนำมาจัดหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวิเคราะห์  
 ๔. การตรวจสอบข้อมูล (Exploratory Data Analysis) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นก่อนการนำข้อมูลไปใช้ หรือนำไปวิเคราะห์เชิงลึก การจัดกลุ่ม
ของข้อมูลแต่ละชุดแยกออกมาเป็นคอลัมภ์ การหาความผิดปกติของข้อมูล เช่น ข้อมูลซ้ำ ข้อมูลที่ ไม่เกี่ยวขอ้ง 
การหาค่าความเบี่ยงเบน ค่าความน่าเชื่อถือทางสถิติ  
 ๕. การสกัดคุณลักษณะของข้อมูล (Feature Engineering) หมายถึง การแปลงข้อมูลให้สามารถ
นำมาใช้งานกับโปรแกรม Machine Learning ได้ โดยแปลงให้เป็นภาษาทางโปรแกรม (Coding) ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถนำไปทำงานต่อ 
 ๖. การเรียนรู้ด้วยตนเองของระบบคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้
เตรียมไว้และพร้อมใช้นำไปวิเคราะห์ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัจฉริยะเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อัตโนมัติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องคอยติดตามผลหรือใส่ข้อมูลเดิมๆ ซ้ำๆ หาก
โปรแกรมเข้าใจในบริบทเหตุการณ์ที่เราต้องนำมาใช้งาน เช่น เมื่อเราพิมพ์คำว่า “น้ำท่วม” ระบบจะค้นหา
ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ว่าเกี่ยวน้ำท่วม รวมถึงอาจจะมีการแนะนำคำค้นหรือบริบทที่เก่ียวข้องกับน้ำท่วมได้ทันที  
 ๗. โมเดลการประเมินผล (Model Evaluation) หมายถึง โมเดลที่ได้จากรูปแบบของข้อมูลและนำมา
แสดงผลในรูปแบบของ “ชุดผลวิเคราะห์” ที่ได้กำหนดไว้ ดังเช่นการกำหนดโมเดลของชุดผลวิเคราะห์
ความรู้สึก (Sentiment Analysis) ที่จะจำแนกข้อความออกเป็นประเภทตามที่ได้ตั้งค่าโมเดลไว้ เช่น ข้อความ
แบบใดที่สื่อไปในทิศทางบวก (Positive) ทิศทางลบ (Negative) และเป็นกลาง (Neutral) กระบวนการนี้จะ
ช่วยให้สามารถกรองข้อมูลและนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ 
 ๘. การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) หมายถึง การนำผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณนำมา
แสดงผลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม เครื่องมือที่นิยมใช้ในตอนนี้ได้แก่ 
Tableau, Microsoft Power BI, Qlik View, Google Charts, Fusion Charts, Data wrapper เป็นต้น 

 
รูปภาพที่ ๓๒ วงจรชีวิตข้อมูล (Data Science Life Cycle) 

จากกระบวนการวงจรชีวิตของข้อมูล ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์สามารถแยกประเภทของข้อมูล
เป็น ๓ ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลประกอบอื่นๆ  
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  
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• ยอดผู้ติดตาม/ยอดไลค์ 
• จำนวนการแชร์  
• จำนวนการ Re-Post  
• จำนวนการเข้าถึง  
• จำนวนครั้งในการเข้าชม/อ่าน  
• จำนวนคอมเม้นท์  
• จำนวน Hashtag 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่  
• การสื่อสารด้วยภาพ เช่น Meme 
• ลักษณะการใช้อีโมจิแสดงอารมณ์  
• ลักษณะข้อความ Hashtag 
• ลักษณะการแสดงอารมณ์ทางข้อความ (Happy, Participate, Angry, Sad) 

ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
• ข้อมูลแผนที่,จุดพิกัด  
• ข้อมูลการอ้างอิง  

 

   
รูปภาพที่ ๓๓ มิติของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Social Listening Tools 
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บทที่ ๓ รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจ 
ของกรุงเทพมหานคร 

 
ประเด็น : เทศกาล ‘กรุงเทพฯ กลางแปลง’ ๗ - ๓๑ กรกฎาคม  
ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 
รูปภาพที่ ๓๔ เทศกาล ‘กรุงเทพฯ กลางแปลง’ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ กรกฎาคม 

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000064157 
 

 รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ
ตามขอบเขตโครงการข้อที่ 5.1 ข้อ 5.1.1 และ 5.2.1 เพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่ประชาชนกล่าวถึงในสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจคือ  
“เทศกาลหนังกลางแปลง” นิทรรศการของผู้ว่าฯ กทม. ที่จัดขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร โดย
กระจายจุดฉายหนังตามเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการจัดเทศกาล จึงใช้เครื่องมือ Social Listening รวบรวม
ข้อมูลที่กล่าวถึงเทศกาลตามจุดต่างๆ รวมถึงข้อความที่กล่าวถึง คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการ กทม. เพ่ือ
ประเมินเสียงตอบรับจากเทศกาล (Feedback) และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับสามารถแสดงผล วิเคราะห์ผลได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

  

https://mgronline.com/qol/detail/9650000064157
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ภาพรวมข้อมูล (Overall dashboard) 
 

 

รูปภาพที่ ๓๕ ภาพรวมข้อมูล 

หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
 

สัดส่วนผู้มีส่วนร่วมเก่ียวกับเทศกาล จะพบมากที่สุดในวันที่ 28-30 กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆ ของ
เทศกาลจัดที่  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน ีนาถ เขตลาดกระบัง และ Block  
สยามสแควร์ ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้ฉายภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชน อย่างแพร่หลาย เช่น รักแห่ง
สยาม Season Change ที่นิยมในกลุ่ม Generation Y ในเมือง หรือ คู่กรรม พี่นาคพระขโนง ที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลที่มีข้อความที่ส่งเข้าสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน 2 สถานที่นี้มาก
เป็นพิเศษ ทั้งข้อความโฆษณาเชิญชวน และ โพสต์ข้อความการมีอารมณ์ร่วมกับเทศกาล 

 ในส่วนกลุ่มวันที่ก่อนหน้านั้น จะพบลักษณะที่คล้ายกัน คือ การประชาชนมีความทรงจำที ่ดีกับ
ภาพยนตร์ และอยากแบ่งปันความรู้สึกลงในสื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนของอุปสรรคที่แสดงผล  Sentiment 
Analysis เป็นการกล่าวถึงเชิงลบนั้นเกิดจากภาวะฝนตกกลางเทศกาล รวมทั้งผู้แสดงความคิดเห็นเชิงลบใส่
ผู้ใช้งานอ่ืนๆ ที่ใช้งานเทศกาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

 

รูปภาพที่ ๓๖ แสดงผลสัดส่วนการถูกกล่าวถึงในกระแสสังคมออนไลน์ 
หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
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รูปภาพที่ ๓๗ การมีส่วนร่วมทางสังคมออนไลน์จำแนกรายวัน 
หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
 

 จากข้อมูลสถิติการมีส่วนร่วมทางสังคมออนไลน์และชุมชนบนเว็บบอร์ด จะเห็นได้ชัดว่ายอดการมีส่วน
ร่วมที่มีจำนวนสูงที่สุดคือ คำว่า สยามสแควร์ สวน 60 พรรษา และคุณชัชชาติ หากพิจารณาลักษณะการเกิด
การมีส่วนร่วม เราจะเห็นว่าสัดส่วนการมีส่วนร่วมของ คำว่าสยามสแควร์จะสูงเป็นพิเศษเนื่องจากกิจกรรม
พิเศษหลังฉายภาพยนตร์ รักแห่งสยาม และ Season Change ซึ่งด้วยกิจกรรมนี้ได้สร้างกระแสตอบรับในสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้อย่างมาก และเริ่มมีส่วนร่วมน้อยลงจนเงียบหายไปเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม เช่นเดียวกับกิจกรรม
ในเทศกาลหนังกลางแปลงที่อ่ืนๆ 
 ส่วนคำว่า “คุณชัชชาติ” ยังคงมีกระแสการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างต่อเนื่องและมีการพูดถึงมากเป็น
พิเศษเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เนื่องจากประกาศเปิดใช้งานอุโมงค์ฝั่งธนบุรี นั่นหมายความว่าหากผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศลงพ้ืนที่หาประชาชน จะมีกระแสสังคมกล่าวถึง “คุณชัชชาติ” อยู่เสมอ 
จึงเป็นสาเหตุที่คำว่า คุณชัชชาติ มีข้อความกล่าวถึงเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายงานข่าวสาร และบัญชีของ
สื่อสารมวลชนกระแสหลักเป็นสัดส่วนมากที่สุด  
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รูปภาพที่ ๓๘ สัดส่วนการมีส่วนร่วม และบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกล่าวถึงคำค้นในแคมเปญมากที่สุด 
หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
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ประเด็นที่ถูกกล่าวถึง (Voice dashboard) 
 

 

รูปภาพที่ ๓๙ ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงแยกเป็นรายวันและสัดส่วนการถูกพูดถึง (Mentions) 

หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 

 

 ในด้านของเสียงสะท้อนสกัดได้จากข้อความที่กล่าวถึงคำสำคัญของแคมเปญอยากที่ทราบ ได้แบ่งเป็น 
2 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในผู้ว่า กทม. คนใหม่ และความพึงพอใจของเทศกาลหนังกลางแปลง ในด้าน
การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ว่า กทม. ผ่านแคมเปญ “คุณชัชชาติ” จะพบว่าสัดส่วน เสียงสนับสนุนและ
เสียงด้านลบ ใกล้เคียงกัน หากพิจารณาสัดส่วนประชาชนที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ จะพบว่าเสียงสนับสนุนผู้ว่า
ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนกลุ่ม Generation Y – Z หรือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเกิดจากการสร้างรากฐาน
ความเชื่อมั่นตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ  
 การจัดแคมเปญเทศกาลหนังกลางแปลง จะเห็นว่ากระแสตอบรับในสังคมออนไลน์มีกระแสตอบรับใน
ด้านดี ทั้งนี้หากพิจารณาในข้อความจะมีทั้งข้อความประชาสัมพันธ์และข้อความชื่นชม นั่นหมายความว่า
กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเศรษฐกิจในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม 

 

รูปภาพที่ ๔๐ สัดส่วนความรู้สึกต่อคำค้นในสื่อสังคมออนไลน์ 

หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
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ประเด็นที่มีส่วนร่วม (Engagement dashboard) 
 

 

รูปภาพที่ ๔๑ สัดส่วนประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมมากที่สุด 
หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
 

 ประเด็นการมีส่วนร่วมมีสื่อสังคมออนไลน์ สามารถวิเคราะห์ได้ 2 กรณี ได้แก่ ประเด็นที่มีประชาชน
ให้ความสนใจจำนวนมาก (วัดจากจำนวนผู้มีส่วนร่วมในสังคม) และ บุคคลที่ได้รับความสนใจจากประชาชน 
(วัดจากสัดส่วนผู้มีส่วนร่วมต่อช่วงเวลา) 

 
รูปภาพที่ ๔๒ บัญชีผู้ใช้งานที่สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 

 ในด้านประเด็นที ่ประชาชนให้ความสนใจในช่วงเทศกาลหนังกลางแปลง ประชาชนในส่อสังคม
ออนไลน์ได้ให้ความสนใจโปรแกรมหนังที่ฉาย ณ สยามสแควร์ และ สวน 60 พรรษามากเป็นพิเศษ ในส่วน
ของบัญชีผู้ให้ความสนใจ ในคอนเทนต์ดังกล่าวคือ “สรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมกรข่าว” และ Drama addict 
ซึ่งเป็นบัญชีที่ประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์เห็นและมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่า หากทั้งสอง
บัญชีนี้ ใส่ดัชนีความคิดทางด้านสนับสนุน หรือ ด้านลบ จะมีผลต่อประชาชนจำนวนมากอย่างแน่นอน  



รายงานเหตุการณ์ประเด็นที่ประชาชนสนใจของ
กรุงเทพมหานคร 

โครงการการสำรวจและวิเคราะหข์้อมูลบริบทดา้นเศรษฐกิจ 

และสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

61 

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกกล่าวถึง (Channel dashboard) 
 

 

รูปภาพที่ ๔๓ สัดส่วนช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประเด็นถูกกล่าวถึง 
หมายเหตุ ข้อมูลมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และใช้เฉพาะในโครงการเท่านั้น 
 

 สำหรับสัดส่วนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีสามารถค้นพบคำสำคัญที่ระบุ พบ
ว่าเฟซบุก๊ (Facebook) เป็นช่องทางที่มีสัดส่วนการกล่าวถึงเทศกลางกรุงเทพฯกลางแปลงมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการโปรโมทหนังเรื่อง “รักแห่งสยาม” แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม
ส่งผลต่อความนิยมของประชาชน ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด๑๙ ทำให้
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมนอกบ้านได้มากขึ้น ส่งผลให้ลดความเครียดและความกดดันจากในช่วงที่ ต้องมีการ
กักตัว ทั้งนี้สามารถสังเกตได้จากที่มีกระแสการกล่าวถึง (Mentions) ถึง ๓,๗๓๑ ข้อความบนสื่อสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Forum, YouTube, 
News และช่องทางอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์ทั่วไป  
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ปกหลงั 

 

 

 


