
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการก าหนดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพญาไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลเขตพญาไท 
 

 
 
       1)  ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่/ส านักงานเขต 
            เขตพญาไท มีฐานะเป็นอ าเภอมาแต่เดิม โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งอ าเภอ 
พญาไท พ.ศ. 2509 แบ่งพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอดุสิตและอ าเภอบางกะปิ รวมเป็นพ้ืนที่อ าเภอพญาไท  
ซึ่งมีท้ังหมด 7 ต าบล คือ 
          1.1)  ต าบลถนนเพชรบุรี รวมพ้ืนที่เดิมของต าบลบ้านแขกครัว ต าบลประแจจีน และต าบลประตูน้ า 
เข้าด้วยกัน และให้ชื่อต าบลตามชื่อถนนซึ่งเป็นชื่อของกรมหลวงเพชรบุรี 
 1.2)  ต าบลถนนพญาไท เป็นพ้ืนที่พญาไทเดิม ตั้งชื่อตามถนนสายหลักของต าบล คือ พญาไท 
 1.3)  ต าบลทุ่งพญาไท เป็นพื้นที่ของต าบลส้มปุอยเดิม ตั้งชื่อตามสภาพเดิมซึ่งเป็นทุ่งโล่งหน้า
พระราชวังพญาไท และใช้เป็นสถานที่กระท าพิธีแรกนาขวัญ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
(ในระยะนั้นคลองส้มปุอยตื้นเขินจนหมดสภาพคลองไปแล้ว) 
 1.4)  ต าบลมักกะสัน เป็นพ้ืนที่ในอาณาบริเวณรอบๆ โรงงานรถไฟมักกะสัน เข้าใจว่าตั้งชื่อตามคลอง
บางกระสิน ซึ่งถูกถมเพ่ือสร้างโรงงานดังกล่าว 
 1.5)  ต าบลสามเสน เป็นพื้นที่บริเวณคลองสามเสนตอนใน เดิมอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอดุสิตซึ่งรับโอนมา
จากต าบลบางซื่อ (ต าบลบางซื่อถูกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2481) ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2508 แบ่งพ้ืนที่บางส่วนไปรวมกับต าบลบางซื่ออีกครั้ง และพ้ืนที่ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือจรดคลอง
เปรมประชากรไปขึ้นกับต าบลถนนนครไชยศรี ส่วนที่เหลือจึงเป็นต าบลสามเสนในของอ าเภอพญาไท 
เมื่อ พ.ศ. 2509 
  1.6)  ต าบลบางกะปิ เป็นพ้ืนที่ซึ่งรับมอบหมายจากอ าเภอบางกะปิเดิม 
  1.7)  ต าบลห้วยขวาง แยกพ้ืนที่ออกจากต าบลสามเสนนอกมาตั้งเป็นต าบลใหม่ ตามชื่อพ้ืนที่ซึ่งใช้
เรียกกันในขณะนั้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2508 เช่นเดียวกัน 
  เมื่อมีการจัดตั้งกรุงเทพมหานครตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2515 
อ าเภอพญาไทจึงเปลี่ยนฐานะเป็น “เขตพญาไท” โดยรวมเอาภารกิจของเทศบาลในส่วนที่เก่ียวข้องมาด าเนินการ
ในพ้ืนที่ด้วย และต าบลต่างๆ ก็เปลี่ยนไปเป็น “แขวง” ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตพญาไท เขตห้วยขวางและ 
เขตบางกะปิ เพ่ือให้แต่ละเขตมีพ้ืนที่และประชากรที่เหมาะสมต่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยที่ 
เขตพญาไทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ โอนพ้ืนที่แขวงดินแดงและแขวงสามเสนในบางส่วนให้แก่เขตห้วยขวาง 
และรบัโอนแขวงบางกะปิบางส่วนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเขตพญาไท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2521 เป็น
ต้นมา และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
เปลี่ยนแปลงจากเขตพญาไท เป็น “ส านักงานเขตพญาไท” 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตปกครองเดิมของ 
เขตพญาไท โดยแยกแขวงทุ่งพญาไท ถนนพญาไท แขวงมักกะสัน ถนนเพชรบุรี ขึ้นเป็น “เขตราชเทวี”  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 พ้ืนที่เดิมของเขตพญาไทจึงเหลือแขวงสามเสนในเพียงแขวงเดียว 
  และครั้งสุดท้ายได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536 ตั้งแขวงดินแดง  
เขตดินแดง ตัดพ้ืนที่เขตพญาไทบางส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้เขตดินแดงจัดตั้งเขตขึ้นใหม่  
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
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 2)  พื้นที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
2.1)  พ้ืนที ่

         เขตพญาไท เป็นเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9.595 ตารางกิโลเมตร  
เป็นเขตชั้นในประเภทกลุ่มเขตขนาดเล็กของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ หน่วยทหาร 
สถาบันการศึกษา ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์เอกชน มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งรถไฟฟูา BTS 
ทางด่วนพิเศษศรีรัช สถานีรถไฟสามเสน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนพระราม 6 ถนนดินแดง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าออกเมือง จึงท าให้เกิดย่านการค้าหลายแห่ง อาทิเช่น ย่านสะพานควาย 
ซอยอารีย์ ซอยลือชา หลังกระทรวงการคลัง เป็นต้น 

2.2)  เขตปกครอง 
  เขตพญาไท แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 1 แขวง คือ แขวงสามเสนใน มีแนวเขตการปกครอง ดังนี้ 

          2.2.1)  ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างสุดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือด้าน 
ตะวันออกกับคลองบางซื่อฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกตามคลองบางซื่อฝั่งเหนือบรรจบแนวขอบทาง 
ของถนนวิภาวดีรังสิตด้านตะวันออก 
                    2.2.2)  ทิศใต้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวขอบทางของถนนดินแดงตะวันออกกับ 
คลองสามเสนฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตกตามคลองสามเสนฝั่งเหนือบรรจบสุดแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ 
ด้านตะวันออก 
         2.2.3)  ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองบางซื่อฝั่งเหนือกับถนนวิภาวดีรังสิตไป
ทางทิศใต้ตามแนวขอบทางของถนนวิภาวดีรังสิตด้านตะวันออกบรรจบถนนดินแดงไปทางทิศใต้ตาม 
แนวขอบทางของถนนดินแดงด้านตะวันออกบรรจบคลองสามเสนฝั่งเหนือ 
         2.2.4)  ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองสามเสนฝั่งเหนือกับสุดแนวเขตทาง
รถไฟสายเหนือด้านตะวันออกไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือด้านตะวันออกบรรจบคลอง 
บางซื่อฝั่งเหนือ 
  2.3)  อาณาเขตติดต่อ 

  เขตพญาไท มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
          2.3.1)  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตจตุจักร โดยมีคลองพญาไทเป็นแนวแบ่งเขต 
                    2.3.2)  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตราชเทวี โดยมีคลองสามเสนเป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับ 
เขตดินแดง โดยมีถนนดินแดงเป็นแนวแบ่งเขต 
         2.3.3)  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดินแดง โดยมีถนนวิภาวดีรังสิตเป็นแนวแบ่งเขต 
     2.3.4)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตดุสิต โดยมีทางรถไฟสายเหนือเป็นแนวแบ่งเขต 
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  2.4)  แผนที่เขตพญาไท 
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 3)  ประชากร*(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) 
             ประชากรในพ้ืนที่เขตพญาไท มีทั้งประชากรที่อยู่ดั้งเดิมและประชากรที่เข้ามาอยู่ใหม่ตามอาคารห้อง
ชุดที่มีอยู่มากมายในเขตพญาไท รวมถึงมีประชากรแฝงที่มาพักอาศัยเพ่ือประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก 
 3.1)  จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของเขตพญาไท  
              ปี พ.ศ. 2556 เขตพญาไทมีประชากรรวมทั้งสิ้น 72,495 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 36,109 คน 
และหญิงจ านวน 36,386 คน โดยจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า จ านวนประชากรของเขตพญาไทมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

จ านวนประชากรในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

(คน) 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

77,202 
76,477 
75,493 
74,693 
73,533 
73,084 
72,495 

   

 3.2)  โครงสร้างประชากรของเขตพญาไท ประกอบด้วย  
                     -  ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 10,309 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 14.82 แบ่งเป็นชายจ านวน 5,266 คน และหญิงจ านวน 5,043 คน 
                     -  ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 48,189 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 69.30 แบ่งเปน็ชายจ านวน 24,318 คน และหญิงจ านวน 23,871 คน 
  -   ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 11,040 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 15.88 แบ่งเป็นชายจ านวน 4,416 คน และหญิงจ านวน 6,624 คน 
 

                                        พีระมิดประชากรเขตพญาไท พ.ศ. 2556 
 
 

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000

0 - 4 ปี
5 - 9 ปี

10 - 14 ปี
15 - 19 ปี
20 - 24 ปี
25 - 29 ปี
30 - 34 ปี
35 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี

65 - 69 ปี 
70 - 74 ปี
75 - 79 ปี
80 - 84 ปี
85 - 89 ปี
90 - 94 ปี
95 - 100

100 ปีข้ึนไป

ชาย

หญงิ

      
  
 

ปี พ.ศ. 

77,202
76,477

75,493
74,693

73,533
73,084

72,495

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

  าน น
ป  ชา  

 

คน 

ลักษณะโครงสร้างทางอายุและเพศ
ของประชากรเขตพญาไท เป็นพีระมิด
แบบหดตัว (Constrictive Pyramid) 
ที่มีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบ ตรง
กลางพองออก และยอดค่อยๆ แคบ
เข้า ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการ
เกิดและการตายที่ต่ า หรือมีโครงสร้าง
ประชากรลดลง 
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 3.3)  อัตราการเกิด การตาย การย้ายถิ่นของเขตพญาไท 
  -   อัตราการเกิด (ต่อประชากร 1,000 คน) เท่ากับ 27.9 คือ มีจ านวนประชากรเกิดมีชีพ
ประมาณ 28 คน ต่อจ านวนประชากร 1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรเกิดรวมทั้งสิ้น 2,021 คน 
แบ่งเป็นชายจ านวน 1,051 คน และหญิงจ านวน 970 คน 
  -   อัตราการตาย (ต่อประชากร 1,000 คน) เท่ากับ 8.5 คือ มีจ านวนประชากรตายประมาณ 
9 คน ต่อจ านวนประชากร 1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรตายรวมทั้งสิ้น 617 คน แบ่งเป็นชาย
จ านวน 345 คน และหญิงจ านวน 272 คน 
  -   อัตราการย้ายถิ่น แบ่งเป็นอัตราการย้ายถิ่นเข้า (ต่อประชากร 1,000 คน) เท่ากับ 79.63 
และอัตราการย้ายถิ่นออก (ต่อประชากร 1,000 คน) เท่ากับ 110.02 คือ มีจ านวนประชากรย้ายถิ่นเข้า
ประมาณ 80 คน ต่อจ านวนประชากร 1,000 คน และย้ายถิ่นออกประมาณ 110 คน ต่อจ านวนประชากร 
1,000 คน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีประชากรย้ายเข้ารวมทั้งสิ้น 5,773 คน และย้ายออกรวมทั้งสิ้น 7,976 คน 

 

จ านวนประชากรเกิด ประชากรตาย ประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออกในเขตพญาไท  
พ.ศ. 2553 – 2556 

 

ปี พ.ศ. จ านวน (คน) จ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลง  
(จ านวนคนเกิด - จ านวนตนตาย) + (จ านวนผู้ยา้ยเข้า – จ านวนผู้ยา้ยออก) การเกิด การตาย การย้ายเข้า การย้ายออก 

2553 
2554 
2555 
2556 

1,827 
1,919 
2,026 
2,021 

375 
357 
420 
617 

5,338 
5,467 
5,890 
5,773 

7,098 
7,286 
7,772 
7,976 

- 308 
- 257 
- 276 
- 799 

 
 

 3.4)  พ้ืนที่ ความหนาแน่น จ านวนบ้าน ในเขตพญาไท  
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การเกิด 

การตาย 

การย้ายเขา้ 

การย้ายออก 
เขตพญาไทมีจ านวนการเปลี่ยนแปลงประชากร
ติดลบ แสดงว่า จ านวนประชากรของเขต 
พญาไทก าลังลดหายไปจากจ านวนเดิม โดยมี 
การย้ายออก>การย้ายเข้า>การเกิด>การตาย 

ปี พ.ศ. 

คน 

พื้นที่ ความหนาแน่น จ านวนบ้าน 
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  เขตพญาไท มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9.595 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2556 มีความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพ้ืนที่ 7,555 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนบ้านทั้งหมด 38,415 หลงั โดยจากการศึกษา
ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า ความหนาแน่นของประชากรในเขตพญาไทมีแนวโน้มลดลง แต่จ านวนที่อยู่อาศัยกลับ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสวนทางกัน 
  

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

8,046 
7,971 
7,868 
7,785 
7,664 
7,617 
7,555 

  

จ านวนบ้านในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนบ้าน  

(หลัง) 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

32,232 
32,998 
33,339 
35,541 
36,033 
36,707 
38,415 

 

 3.5)  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในเขตพญาไท 
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31,000
32,000
33,000
34,000
35,000
36,000
37,000
38,000
39,000
40,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

  าน น
บ้าน

 

คน/ตร.กม. 

ปี พ.ศ. 

ปี พ.ศ. 

หลัง 

แรงงานต่างด้าว 

เขตพญาไท มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 6,619 คน แบ่งตามช่วงเวลา 
ที่รับจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวได้ ดังนี ้
-  ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2547 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนจ านวน 2,531 คน 
-  ระหว่างวันท่ี 1 - 30 มีนาคม 2549 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบยีนจ านวน 338 คน 
-  ระหว่างวันท่ี 21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2551 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน 
   จ านวน 171 คน 
-  ระหว่างวันท่ี 1 - 30 กรกฎาคม 2552 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนจ านวน 1,990 คน  
-  ระหว่างวันท่ี 15 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2554 มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียน 
   จ านวน 1,380 คน 
-  ระหว่างวันท่ี 15 กันยายน – 16 ตุลาคม 2556 มีแรงงานต่างดา้วลงทะเบียน 
   จ านวน 209 คน 
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4) โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของส านักงานเขตพญาไท 
๔.๑)  แผนผังองค์กร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒)  อัตราก าลัง 

           บุคลากรของส านักงานเขตพญาไทส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ า รองลงมาได้แก่ ข้าราชการสามัญ 
ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการครู ตามล าดับ โดยสัดส่วนของบุคลากรของส านักงานเขตต่อจ านวนประชากร
เท่ากับ 1 : 78 (925 : 72,495) หรือบุคลากร 1 คน มีหน้าที่ดูแลประชาชนประมาณ 78 คน  
 

กรอบอัตราก าลังข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตพญาไท พ.ศ. 2556 
 

ประเภท ส านักงานเขต โรงเรียน รวม 
ข้าราชการสามัญ 
ข้าราชการคร ู
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 

134 คน 
- 

603 คน 
125 คน 

1 คน 
49 คน 
5 คน 
8 คน 

135 คน 
49 คน 

608 คน 
133 คน 

รวมท้ังสิ้น 862 คน 63 คน 925 คน 
 
 

 5)  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในส านักงานเขตพญาไท 
  5.1)  ฝุายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน
พินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ 
ทะเบียนพินัยกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
เลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและ
บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน  
งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และ 
การติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอ านวยการและเลขานุการ 

 

ลูกจ้างประจ า 608 คน, 65.73% 

ข้าราชการครู 49 คน, 
5.30% 

ข้าราชการสามัญ 135 คน, 
14.59% 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๓๓ คน, 
๑๔.๓๘% 

ผู้อ านวยการเขต 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต ฝ่าย 1 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต ฝ่าย 2 
 

ฝ่ายปกครอง 
 

ฝ่ายโยธา 
 

ฝ่ายเทศกิจ 
 

ฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสงัคม 
 

ฝ่ายการศึกษา 
 

สัสด ี
 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
 

ฝ่ายทะเบียน 
 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 
 

ฝ่ายการคลัง 
 

ฝ่ายรายได้ 
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งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการ
ประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.2)  ฝุายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) การควบคุม 
ดูแลศูนย์ควบคุมบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการ
พิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.3)  ฝุายโยธา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก 
ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  
การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่อยู่ในโครงการพ้ืนที่ปิดล้อมของส านักงานเขตเพ่ือการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่
สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคู คลอง  
ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองในการวาง
และจัดท าผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ 
การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต 
การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอย ปูายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบ
คันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์
ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจ ออกแบบ หรือประมาณราคา 
เพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง  
หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.4)  ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล
สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสะสม
อาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การ
ควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข การจ ากัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม 
ปูองกันและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยาย
เสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง 
ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรอืได้รับมอบหมาย 
  5.5)  ฝุายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร  
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ 
ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  
การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ได้รับมอบหมาย 
  5.6)  ฝุายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ า
เจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
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การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ใน
ที่สาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.7)  ฝุายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนใน
สถานศึกษา (ได้แก่ จัดตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และยุวกาชาด การทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ด าเนินการเก่ียวกับการเจ้าหน้าที่ สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ครู และลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝุายการศึกษา การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการครู การเลือกตั้ง
กรรมการคุรุสภา การนิเทศการศึกษา การด าเนินการเก่ียวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนา การนิเทศและตรวจเยี่ยม การสนับสนุนงานวิชาการ วิจัย ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งาน
ข้อมูลทางการศึกษา จัดท ารายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 
ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขต และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.8)  ฝุายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด  
(ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท า 
สรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน 
ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
เพ่ือการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การควบคุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเลคทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 
(MIS) จ านวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน 
ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.9)  ฝุายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  5.10)  ฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนาชุมชน และ
สังคมท้ังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้ง
สหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน  
การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การ
ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว การด าเนินการ 
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เกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์
เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การด าเนินการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการ
และการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร  
การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

 6)  รายได้ของส านักงานเขตพญาไท 
  ส านักงานเขตพญาไทมีรายได้หลักจาก ๔ ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 
  -   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดเก็บได้จ านวน 276,480,608.06 บาท 
  -   ภาษีบ ารุงท้องที่ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดเก็บได้จ านวน 4,163,864.14 บาท  
  -   ภาษีปูาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดเก็บได้จ านวน 12,510,978.10 บาท 
  -   ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
                จัดเก็บได้จ านวน 6,868,170 บาท 
  รวม ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,023,620.30 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ๗ ปี พบว่า ส านักงานเขตพญาไทสามารถด าเนินการจัดเก็บรายได้
ของกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงระหว่าง ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
รองลงมาได้แก่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย และภาษีบ ารุงท้องที่ 
ตามล าดับ และแม้อาจมีความผันผวนอยู่บ้างแต่แนวโน้มการจัดเก็บรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภท 
ยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่มีแนวโน้มลดลง 

รายได้หลกัรวมของส านักงานเขตพญาไท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ 
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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2550-2556 

100

200

300

400

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖ 
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 ๗)  งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเขตพญาไท 
  ส านักงานเขตพญาไท ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน
รวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท และจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ๗ ปี พบว่า ส านักงานเขตพญาไท 
มีรายได้ใกล้เคียงกับรายจ่าย โดยส่วนใหญ่สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๘)  สถานทีร่าชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
  พ้ืนที่ ๑ ใน ๕ ของเขตพญาไท เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยทหาร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ตราสัญลกัษณ ์ ชื่อ ที่ต้ัง ภารกจิ/ความรับผิดชอบ 

 

๑. กรมประชาสัมพันธ ์
 
 

๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ 
แขวงสามเสนใน 

ประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารมวลชน 

 

๒. ส านักงบประมาณ 
 
 

ถนนพระรามที ่6 แขวงสามเสนใน จัดท างบประมาณรายจ่าย 

 

๓. ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
    การวิจัย 
 

๙๗๙/๑๗-๒๑ ชั้น ๑๔ อาคารเอสเ อ็ม 
ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน 

สนับสนุนการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

๔. กระทรวงการคลัง 
 
 

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน ดูแลการเงินการคลังแผ่นดิน 

 

๕. ธนาคารออมสิน  
    (ส านักงานใหญ่) 
 

๔๗๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน สถาบันการเงินของรัฐ 

 

๖. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
    น าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

๑๑๙๓ อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน 

สถาบันการเงินของรัฐ 

 

๗. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดย่อม 
    แห่งประเทศไทย 

๓๑๐ อาคารเอสเอ็มอ ีแบงค์  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

สถาบันการเงินของรัฐ 

 

๘. กระทรวงทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ  
ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน 

สงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณรายจ่ายกับรายได้ของส านักงานเขตพญาไท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ 
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ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 



- ๑๒ - 
 

ตราสัญลกัษณ ์ ชื่อ ที่ต้ัง ภารกจิ/ความรับผิดชอบ 

 

๙. กรมทรัพยากรน้ า 
 
 

๑๘๐/๓ อาคารกรมทรัพยากรน้ า  
ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔  
แขวงสามเสนใน 

บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูการ
ใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาทรพัยากร
น้ า 

 

๑๐. กรมส่งเสริมคุณภาพ 
      สิ่งแวดล้อม 
 

๔๙ ถนนพระรามที ่๖ ซอย ๓๐  
แขวงสามเสนใน 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๑. ส านักงานนโยบายและ 
      แผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
      และสิ่งแวดล้อม 

๖๐/๑ ซอยพบิูลวัฒนา ๗  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน 

เสนอแนะนโยบายและแผนเพื่อการบริหาร
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 

 

๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 

๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงสามเสนใน 

ดูแลด้านการผังเมือง การออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 

๑๓. ส านักงานคณะกรรมการ 
      ปูองกันและปราบปราม 
      ยาเสพติด 

๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

14. สถานีไฟฟูาย่อยประดิพัทธ ์ 728 ถนนพระรามที ่6  
แขวงสามเสนใน 

ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟาู 

 

๑๕. กองพลทหารม้าที่ ๒  
      รกัษาพระองค์ 
 

๒๐๖, 212 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน 

หน่วยทหาร 

 

๑๖ กรมทหารราบที่ ๑  
     มหาดเล็กรักษาพระองค์ 
 

๙๔ ซอยพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน หน่วยทหาร 

 

๑๗. กรมสรรพากร 
 
 

๙๐ ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน 

จัดเก็บภาษีอากร 

 

๑๘. ส านักงานการตรวจเงิน 
      แผ่นดิน 
 

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที ่๖  
แขวงสามเสนใน 

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
ราชการ 

 

๑๙. ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
       กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
       และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  
แขวงสามเสนใน 

บริหารความถี่คลื่นวิทยุและก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 

๒๐. กองบัญชาการต ารวจ 
      ตระเวนชายแดน 
 

๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ
รัฐในพื้นที่ชายแดน 

 

๒๑. โรงงานผลิตน้ าสามเสน 
      การประปานครหลวง 
 

220 ถนนพระรามที ่๖  
แขวงสามเสนใน 

ผลิตน้ าประปาให้บริการในพื้นที่เขตพญา
ไท ดุสิต พระนคร ราชเทว ี

 

๒๒. สถานีวิทยุโทรทัศน ์
      กองทัพบก ช่อง ๕ 
 

๒๑๐ ถนนพหลโยธิน (สนามเปาู)  
แขวงสามเสนใน 

ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผลิตและ
ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ 

 

๒๓. กรมธนารกัษ ์
 
 

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที ่๖  
แขวงสามเสนใน 

ผลิตเหรียญกษาปณ์ ดแูลที่ราชพัสด ุ

 

๒๔. ส านักงานคณะกรรมการ 
      นโยบายรัฐวิสาหกจิ 
 

อาคาร ๓ ชั้น ๖ ซอยอารยี์สัมพันธ ์ถนน
พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน 

พัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

 

๒๕. ส านักงานบริหารหนี ้
      สาธารณะ 

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน ดูแลการผูกพันหนี้ บริหารหนี้ และช าระ
หนี้ในประเทศ/ต่างประเทศของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกจิ 
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ตราสัญลกัษณ ์ ชื่อ ที่ต้ัง ภารกจิ/ความรับผิดชอบ 

 

๒๖. กรมบัญชีกลาง 
 
 

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน ก ากับดแูลและบริหารการใช้จา่ยเงินของ
แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๒๗. ส านักงานเศรษฐกิจ 
      การคลัง 
 

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการ
คลัง และระบบการเงิน 

 

๒๘. กรมควบคุมมลพิษ 
 
 

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน 

ควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ 

 

๒๙. ส านักงานเขตพญาไท 
 
 

๑๓ ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน 

หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 

 

30. ศูนย์บริการการศึกษา 
      นอกโรงเรียนเขตพญาไท 
 

17/95 ซอยประดพิัทธ ์1  
ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน 

สถานศึกษา 

 

31. ส านักงานประปา 
      สาขาแม้นศรี 

1203 ถนนนครไชยศรี  
แขวงสามเสนใน 

ให้บริการน้ าประปา 

 

32. กองดุริยางค์ทหารบก 75 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
 
 

หน่วยทหาร 

 

 
 
      ๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑)  การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   พ้ืนที่เขตพญาไทมีการก าหนดการใช้ที่ดินหลักในพ้ืนที่ไว้ ๔ ประเภท คือ 
   ๑.๑.๑)  ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
    -   รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของ 
                                  ระบบขนส่งมวลชน 
    -   รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรม 
                                  ศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน 
   ๑.๑.๒)  พ้ืนที่ที่เป็นสถาบันทหาร 
   ๑.๑.๓)  ประเภทพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของ
เมือง เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชน
โดยทั่วไป 
   ๑.๑.๔)  ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
สถาบันราชการและการด าเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์ 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนทีต่ามผังเมืองรวม (ตร.ม.) การใช้ที่ดิน พ.ศ.๕๖ - มิ.ย.๕๗ (ตร.ม.) 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ๖,๙๔๐,๖๒๑.๐๖ ๑๕,๖๘๓.๒๖ 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ๑๖๙,๓๓๗.๒๕ ๗๓๖.๐๐ 
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๗๕๓,๙๘๘.๐๐ - 

รวม ๗,๘๖๓,๙๔๖.๓๑ ๑๖,๔๑๙.๒๖ 

๒.  ข้อมูลเฉพาะ 



- ๑๔ - 
 

 



- ๑๕ - 
 

  ๑.๒)  ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง 
   ๑.๒.๑)  รูปแบบการเดินทางในพื้นที่ 
    เขตพญาไทมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง 
เข้าออกเมือง จึงมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
 

 
     
 
 
       ถนน                    คลอง                  รถไฟ           ทางด่วนพิเศษศรีรัช     รถไฟฟ้า BTS 
 

1.2.2) จ านวนผู้เดินทางในพ้ืนที่ด้วยระบบต่างๆ 
    จากการศึกษาจ านวนผู้เดินทางในพ้ืนที่เขตพญาไท พบว่า ประชาชนนิยมเดินทางด้วย
รถยนต์โดยใช้ทางด่วนพิเศษศรีรัชมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การเดินทางด้วยรถยนต์โดยใช้ถนนปกติ รถไฟฟูา BTS 
เรือโดยสารในคลอง และรถไฟ ตามล าดับ  
 

รูปแบบ 
การเดินทาง 

จุดที่ส ารวจ/สถานี 
จ านวนผู้เดินทาง/ปริมาณรถยนต์ ต่อวัน 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
ถนน 
(รถยนต์) 
 

ถนนพระรามที่ 6 
แยกประดพิัทธ ์

30,251 
คัน 

33,006 
คัน 

29,296 
คัน 

30,883 
คัน 

29,912 
คัน 

32,271 
คัน 

- 

ถนนพระรามที่ 6 
แยกโรงกรองน้ า 

- 37,629 
คัน 

- 39,401 
คัน 

27,552 
คัน 

33,865 
คัน 

- 

ถนนพระรามที่ 6 
แยกอารีย์สัมพันธ ์

34,669 
คัน 

- - - 37,147 
คัน 

33,192 
คัน 

- 

ถนนพหลโยธิน 
แยกสะพานควาย 

32,875 
คัน 

34,142 
คัน 

34,357 
คัน 

34,890 
คัน 

33,404 
คัน 

34,713 
คัน 

- 

ถนนพหลโยธิน 
แยกอนุสาวรยี์ชัยฯ 

- 74,329 
คัน 

70,233 
คัน 

- 37,516 
คัน 

36,972 
คัน 

- 

แม่น้ า/คลอง 
(เรือโดยสาร) 

คลองแสนแสบ 
ท่าสะพานวิทย ุ

- - - - - 2,328 
คน 

2,431  
คน 

รถไฟ สถานีสามเสน - - 1,474  
คน 

1,362 
คน 

1,498 
คน 

1,089 
คน 

- 

ทางด่วนพิเศษ
ศรีรัช  
(รถยนต์) 

สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ 
ด่านคลองประปา 1 

53,118 
คัน 

55,707 
คัน 

59,298 
คัน 

66,433 
คัน 

72,015 
คัน 

75,690 
คัน 

75,690 
คัน 

สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ 
ด่านคลองประปา 2 

126,924 
คัน 

128,225 
คัน 

131,185 
คัน 

136,643 
คัน 

140,935 
คัน 

144,019 
คัน 

145,876 
คัน 

สายพญาไท-ศรีนครินทร์ 
พหลโยธิน 1 

55,656 
คัน 

59,806 
คัน 

62,003 
คัน 

66,450 
คัน 

72,391 
คัน 

76,801 
คัน 

75,271  
คัน 

สายพญาไท-ศรีนครินทร์ 
พหลโยธิน 2 

55,017 
คัน 

58,332 
คัน 

60,893 
คัน 

64,002 
คัน 

69,558 
คัน 

77,811 
คัน 

77,976 
คัน 

รถไฟฟูา BTS สถานีสะพานควาย 6,263 
คน 

6,408 
คน 

6,728 
คน 

6,690 
คน 

7,439 
คน 

8,148 
คน 

8,543 
คน 

สถานีอารีย ์ 9,575 
คน 

9,649 
คน 

9,057 
คน 

9,218 
คน 

10,149 
คน 

11,295 
คน 

11,659 
คน 

สถานีสนามเปูา 3,950 
คน 

4,583 
คน 

2,830 
คน 

2,735 
คน 

3,182 
คน 

3,485 
คน 

3,711 
คน 
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   ๑.๒.3)  จ านวน ประเภท และระยะทางของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ 
    เขตพญาไทมีถนนจ านวน ๑๕ สาย ความยาวรวม ๒๐,๒๔๗.๕๐ เมตร และซอยจ านวน 
๑๖๐ ซอย ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือถนนในเขตพญาไท 
 

ล าดับ 
ที่ 

ประเภท 
ถนน 

ชื่อถนน จาก ถึง 
ความยาว 

ถนน (เมตร) 
ลักษณะ 
ผิวจราจร 

ลักษณะทางเท้า 
และไหล่ทาง 

๑ สายหลัก ถนนพหลโยธิน สะพานข้ามคลองสามเสน สะพานข้ามคลองบางซื่อ ๓,๗๖๒ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 
๒ สายหลัก ถนนพระรามที่ ๖ สะพานข้ามคลองสามเสน

ถนนประดิพัทธ ์
ถนนประดิพัทธ ์
ทางลอดทางรถไฟ 

๓,๒๔๐ แอสฟัลต์/ค.ส.ล. กระเบื้อง 

๓ สายหลัก ถนนดินแดง สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนวิภาวดีรังสิต ๕๔๐ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง/อินเตอร์ล็อค 

๔ สายรอง ถนนประดิพัทธ ์ ถนนพหลโยธิน 
ถนนพระรามที่ ๖ 

ถนนพระรามที่ ๖ 
ถนนก าแพงเพชร 

๑,๓๖๕ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง/อินเตอร์ล็อค 

๕ สายรอง ถนนนครไชยศรี ถนนพระรามที่ ๖ ถนนก าแพงเพชร ๕ ๒๗๘.๕๐ ค.ส.ล. กระเบื้อง 
๖ สายรอง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ๑,๔๓๓ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 
๗ สายรอง ถนนก าแพงเพชร ๕ สะพานข้ามคลองสามเสน ถนนพระรามที่ ๖  

(แยกก าแพงเพชร) 
๒,๗๐๙ แอสฟัลต ์ อินเตอร์ล็อค 

๘ โครงข่ายฯ ถนนสาลีรัฐวิภาค ถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ๒๐๐ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 
๙ โครงข่ายฯ ถนนเศรษฐศิริ ๑ ถนนพระรามที่ ๖ ถนนก าแพงเพชร ๕ ๒๔๗ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 

๑๐ โครงข่ายฯ ถนนเศรษฐศิริ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ ถนนก าแพงเพชร ๕ ๒๔๘ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 
๑๑ โครงข่ายฯ ถนนเชื่อมระหว่าง

ถนนพหลโยธินกบั
ถนนวิภาวดีรังสิต 
(ซอยกาญจนาคม) 

ถนนพหลโยธิน 
ซอยกาญจนาคม 

ซอยกาญจนาคม 
ถนนวิภาวดีรังสิต 

๑,๑๒๐ ค.ส.ล. กระเบื้อง 

๑๒ โครงข่ายฯ ถนนย่านพหลโยธิน ถนนก าแพงเพชร ถนนพระรามที่ ๖ ๕๐๐ แอสฟัลต ์ กระเบื้อง 
๑๓ - ถนนข้างทางรถไฟ 

สามเสน 
- - ๘๘๐ - - 

๑๔ - ถนนใต้ทางด่วนศรีรัช - - ๑,๑๒๕ - - 
๑๕ - ถนนใต้ทางด่วน 

ด่านพหลโยธิน ๒ 
- - ๒,๖๐๐ - - 
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๑.  ซอยประดพิัทธ์ ๑ (อาเซียน)         ๒.  ซอยประดิพัทธ์ ๒ (หม่อมแผ้ว)      ๓.  ซอยประดิพัทธ์ ๓ (สวัสดิ์อ านวยเวช) 
๔.  ซอยประดพิัทธ์ ๔ (เรวดีใต)้ ๕.  ซอยประดพิัทธ์ ๕ (เรวดีเหนือ) ๖.  ซอยประดพิัทธ์ ๖ (เจริญพร) 
๗.  ซอยประดพิัทธ์ ๗ (ร่วมมิตร) ๘.  ซอยประดพิัทธ์ ๘ (เริงพยงค์) ๙.  ซอยประดพิัทธ์ ๙ (เจริญสุข) 
๑๐.  ซอยประดพิัทธ ์๑๐ (ประชานิมิต) ๑๑.  ซอยแยกซอยประชานิมิต (ประดพิัทธ์ ๑๐) ๑๒.  ซอยประดพิัทธ ์๑๑ (วัจนา) 
๑๓.  ซอยประดพิัทธ ์๑๒ (สันติเสวี) ๑๔.  ซอยประดพิัทธ ์๑๓ (ประชาอุทิศ) ๑๕.  ซอยประดพิัทธ ์๑๔ (กิ่งจินดา)  
16.  ซอยประดพิัทธ ์15 (อุทยัรัตน์) 17.  ซอยประดพิัทธ ์16 (สหวารี 1) 18.  ซอยประดพิัทธ ์17 (ถวัลย์ศักดิ์) 
19.  ซอยประดพิัทธ ์18 (สหวารี 2) 20.  ซอยประดพิัทธ ์19 (ร่วมสันติ) 21.  ซอยประดพิัทธ ์20 (กอเตย) 
22.  ซอยประดพิัทธ ์21 (ลอยมา) 23.  ซอยประดพิัทธ ์23 (แสนสุข) 24.  ซอยประดพิัทธ ์25 (ศรีสวัสดิ)์ 
25.  ซอยพระรามหก ซอย 28 (ศาสนา) 26.  ซอยศาสนา 1 27.  ซอยศาสนา 2 
28.  ซอยศาสนา 3 29.  ซอยศาสนา 4 30.  ซอยศาสนา 5 
31.  ซอยบุญชว่ย 32.  ซอยจันทโรจน์วงศ์ 33.  ซอยพระรามหก ซอย 30 (อารียส์ัมพันธ์) 
34.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 35.  ซอยแยกซอยอารยี์สัมพันธ ์1 36.  ซอยแยกซอยอารยี์สัมพันธ ์1 
37.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 38.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 39.  ซอยแยกซอยอารยี์สัมพันธ ์3 
40.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 41.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 42.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 6 
43.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 7 44.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 8 45.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 9 
46.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 10 47.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 48.  ซอยอารีย์สัมพันธ์ 12 
49.  ซอยพบิูลวัฒนา 1 50.  ซอยพระรามหก ซอย 34 (พิบูลวฒันา 2) 51.  ซอยพบิูลวัฒนา 3 
52.  ซอยพบิูลวัฒนา 4 53.  ซอยพระรามหก ซอย 32 (พิบูลวฒันา 5) 54.  ซอยพบิูลวัฒนา 6 
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55.  ซอยพบิูลวัฒนา 7 56.  ซอยพบิูลวัฒนา 8 57.  ซอยพบิูลวัฒนา 9 
58.  ซอยพบิูลวัฒนา 10 59.  ซอยพบิูลวัฒนา 11 60.  ซอยพบิูลวัฒนา 12 
61.  ซอยพบิูลวัฒนา 13 62.  ซอยพบิูลวัฒนา 14 63.  ซอยโพธิแ์ก้ว 
64.  ซอยร่วมมิตร 65.  ซอยพระรามหก ซอย 33 (วัชรโยธิน) 66.  ซอยพระรามหก ซอย 35 (อรพิน) 
67.  ซอยพระรามหก ซอย 37 (ระนอง 1) 68.  ซอยพระรามหก ซอย 39 (สามชาย) 69.  ซอยพระรามหก ซอย 41 (หม่อมแผว้) 
70.  ซอยหมอ่มแผ้ว 1 71.  ซอยหมอ่มแผ้ว 2 72.  ซอยหมอ่มแผ้ว 3 
73.  ซอยหมอ่มแผ้ว 4 74.  ซอยพระรามหก ซอย 43 (จันทร์จุฬา) 75.  ซอยพระรามหก ซอย 45 (คชเสนีย์) 
76.  ซอยพหลโยธิน 1 (ลือชา) 77.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 1 78.  ซอยพหลโยธิน 2 (กาญจนาคม) 
79.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 2 80.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 2 81.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 2 
82.  ซอยพหลโยธิน 3 83.  ซอยพหลโยธิน 4 (สุขจิตต)์ 84.  ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู) 
85.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 5 86.  ซอยพหลโยธิน 6 (เฉลิมลาภ) 87.  ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) 
88.  ซอยอารีย ์1 89.  ซอยอารีย ์2 90.  ซอยอารีย ์3 
91.  ซอยอารีย ์4 (เหนือ) 92.  ซอยอารีย ์4 (ใต้) 93.  ซอยอารีย ์5 (เหนือ 
94.  ซอยอารีย ์5 (ใต้) 95.  ซฮยยศวด ี 96.  ซอยเจือจิตต ์
97.  ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) 98.  ซฮยแยกซอยสายลม 1  99.  ซอยพหลโยธิน 5 (สายลม) 
100.  ซอยสายลม 2 101.  ซอยสายลม 3 102.  ซอยพหลโยธิน 9 (สีฟาู) 
103.  ซอยช านาญอกัษร 104.  ซอยสันติเสว ี1 105.  ซอยพหลโยธิน 10 (ประหยดัทรพัย์) 
106.  ซอยพหลโยธิน 11 (เสนาร่วม) 107.  ซอยประชานิมิต 1  108.  ซอยเจริญพร 1 
109.  ซอยเจริญพร 2 110.  ซอยพหลโยธิน 12 (ประหยัดทรัพย์ 2) 111.  ซอยพหลโยธิน 13 (ประดิษฐ์ชยั) 
112.  ซอยพหลโยธิน 14 (ศุภราช) 113.  ซฮยวรสมัย 114.  ซอยสามัคคี 
115.  ซอยศิรินุพงษ ์ 116.  ซอยขา้งธนาคารออมสิน 117.  ซอยพหลโยธิน 15 (วัดไผ่ตัน) 
118.  ซอยแยกซอยพหลโยธิน 15 119.  ซฮยรณชัย 1 120.  ซฮยรณชัย 2 
121.  ซอยราชวิถ ี2 (อรรถวิมล) 122.  ซอยราชวิถ ี4 (พระนาง) 123.  ซอยราชวิถ ี6 (สันติสุข) 
124.  ซอยบญุชูศรี 125.  ซอยบญุอยู ่ 126.  ซอยอรรณพนฤมิตร 
127.  ซอยรว่มมิตร 128.  ซอยสุทธิสารวินจิฉัย 1 129.  ซอยสุทธิสารวินจิฉัย 2 (ข้างออมสนิ) 
130.  ซอยแยกซอยสุทธิสารวินิจฉยั 2 131.  ซอยแยกซอยสุทธิสารวินิจฉยั 2 132.  ซอยสุทธิสารวินจิฉัย 3 
133.  ซอยอินทามระ 1 134.  ซอยอินทามระ 1/1 135.  ซอยอินทามระ 3 
136.  ซอยอินทามระ 4 137.  ซอยอินทามระ 5 138.  ซอยอินทามระ 6 
139.  ซอยอินทามระ 7 140.  ซอยอินทามระ 8 141.  ซอยอินทามระ 9 
142.  ซอยอินทามระ 10 143.  ซอยอินทามระ 11 144.  ซอยอินทามระ 12 
145.  ซอยอินทามระ 13 146.  ซอยอินทามระ 14 147.  ซอยอินทามระ 15 
148.  ซอยอินทามระ 16 149.  ซอยอินทามระ 17 150.  ซอยอินทามระ 19 
151.  ซอยอินทามระ 21 152.  ซอยแยกซอยอินทามระ 21  153.  ซอยอินทามระ 23 
154.  ซอยอินทามระ 25 155.  ซอยอินทามระ 27 156.  ซอยอินทามระ 29 
157.  ซอยอินทามระ 29 แยก 1 158.  ซอยอินทามระ 29 แยก 3 159.  ซอยอินทามระ 29 แยก 4 
160.  ซอยอินทามระ 31 
 

1.2.4) สภาพการจราจรในพ้ืนที่ 
             เขตพญาไทอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในซึ่งมีสภาพการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บนถนนสายหลักในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ ถนนพระรามที่ 6 และถนนพหลโยธิน ซ่ึงจากการส ารวจตั้งแต่ปี 
2550 - 2556 พบว่า รถยนต์ที่สัญจรผ่านถนนทั้งสองสายในช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็ว
ระหว่าง 15 - 25 กม./ชม. และเม่ือพิจารณาเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนของถนนทั้งสองสายมีความใกล้เคียงกัน คือ อยู่ที่ประมาณ 20 กม./ชม. ทัง้ทีจ่าการส ารวจหลาย
ปีก่อนหน้านี้ถนนพหลโยธินจะมีสภาพจราจรคล่องตัวกว่าถนนพระรามที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ถนนพระรามที่ 6  
มีแนวโน้มสภาพการจราจรคล่องตัวขึ้น ในขณะที่ถนนพหลโยธินมีแนวโน้มสภาพการจราจรหนาแน่นขึ้น  
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อัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนถนนสายหลักในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ในเขตพญาไท ปี 2550 – 2556 

10

20

30

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ถนนพ   า 
ที่ 6
ถนน
พหลโยธิน

 

ปี พ.ศ. 
ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางเข้า-ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วน (กม./ชม.) 

ถนนพระรามที่ 6 (แยกก าแพงเพชร-แยกอุรุพงษ์) ถนนพหลโยธิน (แยกหลักสี-่แยกอนุสาวรีย์ชัยฯ) 
ขาเข้า ขาออก เฉลี่ย ขาเข้า ขาออก เฉลี่ย 

2550 18.31 18.55 18.43 20.60 22.47 21.54 
2551 16.02 18.77 17.40 20.56 21.71 21.14 
2552 12.85 18.51 15.68 19.84 17.99 18.92 
2553 14.59 17.14 15.87 16.00 23.24 19.62 
2554 16.51 17.71 17.11 21.59 26.38 23.99 
2555 18.12 17.36 17.74 19.42 20.02 19.72 
2556 20.26 20.23 20.25 17.90 22.12 20.01 

 

   1.2.5)  จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง 
              ทางด่วนขั้นที่ 2 บริเวณต่างระดับพญาไท ถือเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด และยังคง
ติดอันดับจุดเสี่ยงอุบัติเหตุตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยอุบัติเหตุเกิดจากรถท่ีอยู่เลนซ้ายสุดเปลี่ยนเลนกะทันหันตัด
หน้ารถท่ีก าลังมุ่งหน้าลงทางต่างระดับพญาไท เพื่อมุ่งหน้าไปลงทางต่างระดับยมราชท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
              นอกจากนี้รถที่ลงจากทางต่างระดับพญาไทที่อยู่เลนขวาสุดจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิต้องเบียดแย่งเลนกับรถทางตรงบนถนนพหลโยธินท าให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน รวมทั้งรถจากจุดทางลงต่าง
ระดับพญาไทที่อยู่เลนซ้ายสุดมักมีการเบียดแย่งเลนเพ่ือเบี่ยงเข้าช่องจราจรทางด้านขวามุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพญาไท 
ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 

ปี พ.ศ. 

กม./ชม. 
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  1.3)  คูคลอง ระบบระบายน้ า และการปูองกันน้ าท่วม 
   1.3.1)  จ านวน ประเภท ขนาดและระยะทางของคูคลอง ทางระบายน้ าในพ้ืนที่ 
              เขตพญาไทมีคูคลอง ล าราง จ านวน 6 แห่ง ความยาวรวม 3,719 เมตร แบ่งเป็น
คลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ าจ านวน 1 แห่ง และคู ล ารางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตจ านวน 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.) 
ระดับขุดลอก 

(รทก.) 
ส านักการระบายน้ ารับผิดชอบ 
1. คลองบางซื่อ 
 

 
ทางรถไฟสายเหนือ 

 
ถนนวิภาวดีรังสติ 

 
12 - 18 

 
2,600 

 
-2.50 

ส านักงานเขตรบัผิดชอบ 
1. คูน้ าซอยอารยี์สมัพันธ์ 1 
2. ล ารางชุมชนมะกอกกลางสวน 
3. ล ารางรณชัย  
4. ล ารางอินทามระ 
5. ล ารางอุทัยรัตน ์

 
คลองสามเสน 
คลองสามเสน 
ถนนเศรษฐศิร ิ
ซอยอินทามระ 12 
คลองบางซื่อ 

 
บ้านเลขท่ี 141 
ทางเดินชุมชน 
สุดระยะที่ก าหนดให ้
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
สุดระยะที่ก าหนดให ้

 
1.5 - 2 
2 - 2.5 
1.5 - 2 
3 - 3.5 
2 - 4 

 
480 
150 
280 
69 

140 

 
-2.50 
-1.00 

- 
-1.00 
-1.50 

 

   1.3.2)  จุดอ่อนน้ าท่วม 
              เขตพญาไท มีจุดอ่อนน้ าท่วมจ านวน 7 จุด ดังนี้ 

-  ถนนพหลโยธิน หน้า ททบ.5 สนามเปูา 
                                                                                     -  ซอยพระรามหกซอย 37 
                                                                                     -  ซอยราชวิถี 2 
                                                                                     -  ซอยราชวิถี 4 
                                                                                     -  ซอยราชวิถี 6 
                                                                                     -  ซอยศุภราช 1 
                                                                                     -  ซอยอินทามระ 29 แยก 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.๓.๓)  ปริมาณน้ าฝนรวมของพ้ืนที่ 
              เขตพญาไทเป็นเขตที่มีปริมาณน้ าฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร โดยในปี 
พ.ศ. 2556 เขตพญาไทมีปริมาณน้ าฝนรวมอยู่ที่ 1,596 มม./ปี และจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า 
ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปีในเขตพญาไท คือ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนีป้ริมาณ
น้ าฝนในเขตพญาไทก าลังมีแนวโน้มลดลง 
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ปริมาณน้ าฝนรวมของส านักงานเขตพญาไท ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วย : มิลลิเมตร 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือน ปริมาณน้ าฝน
รวมท้ังปี  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เขต
พญาไท 

ค่าเฉลี่ย 
กทม. 

2554 0.5 56.0 151.0 143.5 236.5 243.0 292.5 296.0 324.0 324.5 13.5 0.0 2,081.0 1942.1 
2555 96.5 25.5 8.0 59.1 63.5 15.5 161.8 208.5 699.0 317.0 93.5 9.0 1,756.9 1,649.3 
2556 73.0 18.0 100.5 82.0 80.0 195.0 131.0 262.0 281.5 312.0 60.5 0.5 1,596.0 1,523.2 

 

   ๑.๓.๔)  ช่องทางหลักในการระบายน้ าในพ้ืนที่ 
                                เขตพญาไทมีคลองหลักท่ีใช้ในการระบายน้ าจ านวน 1 คลอง คือ คลองบางซื่อ  
และบึงรับน้ าจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) บึงพิบูลวัฒนา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรมประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่บึงได้สงวนไว้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2532 โดยพระราชด าริเพ่ือปูองกันน้ าท่วมกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นพ้ืนที่
รองรับน้ าฝนในพ้ืนที่เขตพญาไท มีปริมาตรเก็บกักน้ า 48,000 ลบ.ม. และ (2) บึงกองพลทหารม้าที่ 2 และ 
กองพัน 1 รอ. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ พล.ม.2 ถนนพหลโยธิน หน้าสนามเปูา มีปริมาตรเก็บกักน้ า 94,000 ลบ.ม.  
 

 2)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.1)  มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและไขมัน 
   เขตพญาไทเป็นเขตที่มีปริมาณขยะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 2556 
ปริมาณขยะมูลฝอยทีส่ านักงานเขตพญาไทเก็บขนได้อยู่ที่ 56,694.52 ตัน/ปี หรือมีปริมาณขยะในพ้ืนที่ 155.33 
ตัน/วัน และหากเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด 72,495 คน พบว่า มีอัตราการเกิดขยะอยู่ที่ 2.14 กก./คน/วัน 
นั่นคือ ประชากร 1 คนจะผลิตขยะออกมาใน 1 วัน จ านวน 2.14 กก. นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี 
พบว่า เขตพญาไทมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไป 

การเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตพญาไท พ.ศ. 2550 - 2556 
 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน/วัน) 

เฉลี่ย กทม. 
 (ตัน/เขต) 

2550 53,905.83 147.69 63,647.07 
2551 53,064.23 144.98 64,271.86 
2552 54,397.26 149.03 64,486.31 
2553 54,181.74 148.44 64,016.44 
2554 55,769.50 152.79 67,430.99 
2555 58,373.54 159.49 71,368.36 
2556 56,694.52 155.33 72,573.11 

0

200
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 . .  .พ.  ี. . เ .ย. พ. .  ิ.ย.  . . ส. .  .ย. ต. . พ.ย. ธ. .

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556
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2,500

2554 2555 2556

 

ปริมาณน้ าฝนรายเดือน 

เดือน 

มม. 

ปี พ.ศ. 

มม. ปริมาณน้ าฝนรายปี 

เขตพญาไท 

ค่าเฉลี่ย กทม. 

50,000

60,000

70,000

80,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

 

เขตพญาไท 

ค่าเฉลี่ย กทม. 

ปี พ.ศ. 

ตัน 
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  2.2)  อากาศและเสียง 
   เขตพญาไทเป็นเขตที่มีปัญหาคุณภาพอากาศและเสียง โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียง ปี พ.ศ. 2556 ในถนนพหลโยธินจ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณแยกสะพานควาย และบริเวณใต้สถานี 
BTS สะพานควาย พบว่า ฝุุนละอองรวม ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และระดับเสียงมีค่าเกินกว่า
มาตรฐาน ดังนี้ 
   -   แยกสะพานควาย มีค่าฝุุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0.171 – 0.390 
มก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 2 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (มาตรฐานฝุุนละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) เช่นเดียวกับค่าฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้
ในช่วง 75 – 189 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 2 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (มาตรฐาน 
ฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) รวมถึงค่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้
ในช่วง 77.8 – 78.2 เดซิเบลเอ เกินมาตรฐาน 2 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (มาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) 
   -   ใต้สถานี BTS สะพานควาย มีค่าฝุุนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0.208 – 
0.441 มก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 1 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 (มาตรฐานฝุุนละอองรวมเฉลี่ย 
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.) เช่นเดียวกับค่าฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้
ในช่วง 101 – 231 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 2 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (มาตรฐานฝุุน
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) รวมถึงค่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 
79.5 – 80.9 เดซิเบลเอ เกินมาตรฐาน 2 ครั้ง/การตรวจวัด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (มาตรฐานระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่เขตพญาไท ปี 2556 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
จุดตรวจวัด : ถนนพหลโยธิน 

บริเวณตรวจวัด 

มลพิษทางอากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ฝุ่นรวม (TSP) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
ระดับเสียง 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

ช่วงค่าที่วัดได้ 
จ านวนครั้งท่ีเกิน

มาตรฐาน/จ านวนครั้งท่ี
ตรวจวัด (ร้อยละ) 

ช่วงค่าที่วัดได้ 
จ านวนครั้งท่ีเกิน

มาตรฐาน/จ านวนครั้งท่ี
ตรวจวัด (ร้อยละ) 

ช่วงค่าที่วัดได้ 
จ านวนครั้งท่ีเกิน

มาตรฐาน/จ านวนครั้ง
ท่ีตรวจวัด (ร้อยละ) 

- แยกสะพานควาย 
- ใต้สถานี BTS สะพานควาย 

0.171-0.390 
0.208-0.441 

2/2 (100) 
1/2 (50)  

75-189 
101-231 

2/2 (100) 
2/2 (100) 

77.8-78.2 
79.5-80.9 

2/2 (100) 
2/2 (100) 

    

   อนึ่ง เขตพญาไทมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 1 แห่ง คือ 
สถานีกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 ใช้ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป โดยมี 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 

50% 50%

100%

0%

100%

0%

0

50

100

ฝุ่น   ฝุ่นขนาดเล็   ดบัเสียง

เ ิน าต ฐาน

ไ  เ ิน าต ฐาน

 

100%

0%

100%

0%

100%

0%
0

50

100

ฝุ่น   ฝุ่นขนาดเล็   ดบัเสียง

เ ิน าต ฐาน

ไ  เ ิน าต ฐาน

 

แยกสะพานควาย ใต้สถานี BTS สะพานควาย 

ประเภท 

ร้อยละ ร้อยละ 

ประเภท 
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  2.3)  น้ าเสียและการบ าบัด 
   เขตพญาไทมีปริมาณการใช้น้ ารวมในปี พ.ศ. 2556 อยู่ที ่17,989,102 ลบ.ม./ปี โดย 
ปริมาณน้ าเสียจะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ เท่ากับเขตพญาไทมีปริมาณน้ าเสียในพ้ืนทีค่ิดเป็น 
14,391,282 ลบ.ม./ปี หรอื 39,428 ลบ.ม./วัน และหากเทียบจากจ านวนประชากรทั้งหมด 72,495 คน 
พบว่า มีอัตราการเกิดน้ าเสียอยู่ที่ 544 ล./คน/วัน นั่นคือ ประชากร 1 คนจะปล่อยน้ าเสียออกมาใน 1 วัน
จ านวน 544 ลิตร ซึ่งน้ าเสียดังกล่าวจะถูกส่งไปบ าบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญ่จ านวน 3 แห่งของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง ขนาดบ าบัด 350,000 ลบ.ม./วนั โรงควบคุมคุณภาพน้ า
จตุจักร ขนาดบ าบัด 150,000 ลบ.ม./วัน และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ขนาดบ าบัด 120,000 ลบ.ม./วัน ร่วมกับน้ าเสียจากเขตอ่ืนๆ ที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าในคลองบางซื่อซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านเขตพญาไท พบว่า มีค่าไม่ผ่านมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 4 โดยในปี พ.ศ. 2556 คลองบางซื่อบริเวณถนนพหลโยธิน มีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) เท่ากับ 
0.7 มก./ล. ไม่ถึงค่ามาตรฐานที่ก าหนดให้ค่า DO ต้องเกิน 2 มก./ล. และมีค่าความสกปรก (BOD) เท่ากับ 11.4 
มก./ล. เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดให้ค่า BOD ต้องไม่เกิน 4 มก./ล. นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี 
ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าคลองบางซื่อในเขตพญาไทไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอดและยังไม่มีแนวโน้ม 
ดีขึ้น ทั้งค่า DO และค่า BOD แสดงว่า ปัญหาน้ าเสียยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของเขตพญาไท 
 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าคลองบางซื่อในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 - 2556 
 

จุดเก็บน้ า 
ปี 

พ.ศ. 

ค่าออกซิเจน
ละลายน้ า 

(DO) 

ค่าความสกปรก 
(BOD) 

มาตรฐาน กทม. 
DO เกิน 2 มก./ล. 

BOD ไม่เกิน 4 มก./ล. 

คลองบางซื่อ 
จุดเก็บน้ า 
ถนนพหลโยธิน 

2550 0.8 มก./ล. 12 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2551 1.0 มก./ล. 11.1 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2552 0.9 มก./ล. 9.8 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2553 1.2 มก./ล. 11.3 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2554 1.3 มก./ล. 16.5 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2555 1.9 มก./ล. 11.6 มก./ล. ไม่ผ่าน 
2556 0.7 มก./ล. 11.4 มก./ล. ไม่ผ่าน 

 

  2.4)  พ้ืนที่สีเขียว 
   เขตพญาไทมีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ แหล่งการค้า การบริการที่
ขยายตัวจากพ้ืนที่ชั้นในและแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ส่งผลให้เขตพญาไทมีพ้ืนที่สีเขียวอยู่ในจ านวนจ ากัด 
โดยในปี พ.ศ. 2556 เขตพญาไทมีพ้ืนที่ในรูปสวนสาธารณะจ านวน 65 แห่ง ขนาดพื้นที่ 90 ไร่ 2 งาน หรือ 
144,800 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 ของพ้ืนที่เขตพญาไท (เขตพญาไทมีพ้ืนที่เท่ากับ 9.595 ตร.กม. 
หรือ 9,595,000 ตร.ม.) และคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะเท่ากับ 2 ตร.ม.ต่อประชากรเขต
พญาไท 1 คน โดยจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า เขตพญาไทเป็นเขตท่ีมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ านวน
ประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร และสัดส่วนดังกล่าวยังมีแนวโน้มคงที่หรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย 

สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อจ านวนประชากรในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
สัดส่วนพืน้ที่สวนสาธารณะ 

ต่อจ านวนประชากร 
(ตร.ม./คน) 

 

ค่าเฉลี่ย กทม. 
(ตร.ม./คน) 

2550 1.68 3.29 
2551 1.71 3.51 
2552 1.81 3.97 
2553 1.81 4.16 
2554 1.88 4.50 
2555 1.92 4.75 
2556 2.00 5.01 
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ค่า DO คลองบางซื่อ (ถ.พหลโยธิน) ค่า BOD คลองบางซื่อ (ถ.พหลโยธิน) 

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 

มก./ล. มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน 
เกิน 2 มก./ล. 

ค่า DO  
คลองบางซื่อ 

ค่ามาตรฐาน 
ไม่เกิน 4 มก./ล. 

ค่า BOD 
คลองบางซื่อ 
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ค่าเฉลี่ย กทม. 

เขตพญาไท 

ปี พ.ศ. 

ตร.ม./คน 
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   นอกจากนี้ จากการที่เขตพญาไทเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งท าให้พ้ืนที่สีเขียวของ
เขตพญาไทอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวทั้ง  
10 ประเภทในเขตพญาไท ดังต่อไปนี้ 
 

รายช่ือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสวน (สวนสาธารณะ 7 ประเภท) จ านวน 65 แห่ง 
 

ล าดันที่ ชื่อสวนสาธารณะ 
ขนาดพ้ืนที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก (มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 2 ไร่) จ านวน 32 แห่ง  
1 สวนหย่อมชุมชนกองดุริยางค์ทหารบก 1 0 0.00 ชุมชนกองดุริยางค์ทหารบก 
2 สวนหย่อมริมคลองประปา ซอยศาสนา 1 0 1 25.00 ส านักงานเขตพญาไท 
3 สวนดาดฟูาศูนยก์ารแพทยว์ิชัยยุทธ 0 1 25.00 ศูนย์การแพทย์วิชยัยุทธ 
4 สวนหย่อมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 0 0 50.00 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
5 สวนหย่อมกรมประชาสัมพันธ ์ 1 3 0.00 กรมประชาสัมพันธ ์
6 สวนหย่อมหน้าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
0 0 60.00 มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 สวนหย่อมแฟลตต ารวจเฉลิมลาภ 2 0 0 30.00 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
8 สวนหย่อมกรมสรรพากร 2 0 0.00 กรมสรรพากร 
9 สวนหย่อมแฟลตต ารวจเฉลิมลาภ 0 1 50.00 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

10 สวนหย่อมธนาคารออมสิน 0 3 15.00 ธนาคารออมสิน 
11 สวนหย่อมหน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 0 1 12.50 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกชอ่ง 5 
12 สวนสันติสุขใต้ทางด่วนถนนพหลโยธิน 0 2 0.00 เอกชน 
13 สวนหย่อมกรมโยธาธิการและผังเมือง 2 0 0.00 กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
14 สวนหย่อมกองดุริยางค์ทหารบก 0 2 50.00 กองดุริยางค์ทหารบก 
15 สวนหย่อมริมคลองประปา  

หน้ากระทรวงการคลัง 
0 3 22.50 การประปานครหลวง 

16 สวนหย่อมปากซอยร่วมมิตร 0 1 12.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
17 สวนหย่อมส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 2 81.00 ส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
18 สวนหย่อมปั๊มน้ ามัน ปตท. ถนนวภิาวดรีังสิต 1 2 0.00 เอกชน 
19 สวนหย่อมตรงข้ามปากซอยร่วมมิตร 0 2 35.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
20 สวนหย่อมซอยหม่อมแผ้ว ถนนพระรามที่ 6 0 0 95.75 การประปานครหลวง 
21 สวนหย่อมกระทรวงการคลัง 2 0 0.00 กระทรวงการคลัง 
22 สวนหย่อมหน้าสถานีบริการก๊าซ NGV  

และก๊าซ LPG 
0 0 75.00 ส านักงานเขตพญาไท 

23 สวนหย่อมซอยร่วมมิตร ถนนย่านพหลโยธิน 0 1 35.75 ส านักงานเขตพญาไท 
24 สวนหย่อมซอยประดิพัทธ์ 10 0 0 15.00 ส านักงานเขตพญาไท 
25 สวนหย่อมปากซอยอินทามระ 14 ถนนสุทธิสาร 0 0 31.25 ส านักงานเขตพญาไท 
26 สวนหย่อมหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา  

ถนนพระรามที่ 6 
0 1 6.00 ส านักงานเขตพญาไท 

27 ชุมชนราชวัลลภ 2 0 0 37.50 ส านักงานเขตพญาไท 
28 ริมร้ัวสนามกีฬากองทัพบก 0 0 37.50 กรมทางหลวง 
29 ชุมชนสวนมิสกวัน กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก

รักษาพระองค์ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน 
0 1 50.00 กรมทหารราบที่ 1 

30 สวนหย่อมแฟลตข้าราชการและลูกจา้ง 
ซอยอินทามระ 23 

0 0 20.00 ส านักพัฒนาสังคม 

31 สวนหย่อมสะพานด า (ปากซอยคชเสนีย)์ 0 0 51.00 การประปานครหลวง 
32 สวนหย่อมซอยรณชัย 2 ถนนก าแพงเพชร 5 0 0 52.25 การประปานครหลวง 

ประเภทที่ 2 สวนหมู่บ้าน (มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่) จ านวน 6 แห่ง 
33 สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 9 0 40.00 ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดลอ้ม 
34 สนามกีฬากองทัพบก 8 0 0.00 สนามกีฬากองทัพบก 
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รายช่ือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสวน (สวนสาธารณะ 7 ประเภท) จ านวน 65 แห่ง (ต่อ) 
 

ล าดันที่ ชื่อสวนสาธารณะ 
ขนาดพ้ืนที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

35 สวนเกษตร (ซอยอินทามระ 7) 4 0 0.00 เอกชน 
36 สวนพญาไทภิรมย ์ 10 0 0.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
37 สวนหย่อมสโมสรกองทัพบก 7 2 0.00 สโมสรกองทัพบก 
38 กรมทหารราบที่ 1 2 3 25.00 กรมทหารราบที่ 1 

ประเภทที ่3 สวนชมุชน (มขีนาดพ้ืนที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่) จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน (มีขนาดพ้ืนที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่) จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (มขีนาดพ้ืนที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป) จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 6 สวนถนน (ขนาดพ้ืนที่มีความกว้าง 5 เมตรขึ้นไป ความยาวไม่จ ากัด ประกอบด้วย สวนไหล่ทางหรือ 
                ทางจักรยาน สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก จ านวน 27 แห่ง 

39 สวนถนนริมคลองประปา ซอยเรวดี 5 ใต ้ 0 1 75.00 ส านักงานเขตพญาไท 
40 เกาะกลางถนนพหลโยธิน 5 3 25.00 ส านักงานเขตพญาไท 
41 เกาะกลางสะพานด า ถนนพระรามที ่6 0 0 50.00 ส านักงานเขตพญาไท 
42 ริมทางเท้าถนนนครไชยศรี 2 ฝั่ง 0 1 0.00 ส านักงานเขตพญาไท 
43 ริมทางเท้าถนนประดิพัทธ์ 2 ฝั่ง 0 0 75.00 ส านักงานเขตพญาไท 
44 ริมทางเท้าสวนหย่อมเกาะกลางใต้ทางด่วน

สะพานด า ถนนพระรามที ่6 
0 0 40.00 ส านักงานเขตพญาไท 

45 ริมทางเท้าถนนพหลโยธิน 0 1 30.00 ส านักงานเขตพญาไท 
46 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสาลีรัฐวิภาค 0 0 50.00 ส านักงานเขตพญาไท 
47 ริมทางเท้าถนนพระรามที่ 6 (ฝั่งขาออก) 0 0 75.00 การประปานครหลวง 
48 เกาะกลางสี่แยกสุทธิสาร 0 0 30.00 กรมทางหลวง 
49 ริมทางรถไฟ ถนนก าแพงเพชร 5 0 1 0.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
50 สวนหย่อมการทางพิเศษฯ ดา้นคลองประปา 1  ุ

ถนนพระรามที่ 6 
4 1 54.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

51 สวนหย่อมซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน 0 0 15.00 กรมธนารักษ ์
52 สวนหย่อมใต้ทางด่วนซอยลือชา 0 0 80.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
53 สวนหย่อมไหล่ทางถนนพระรามที่ 6 5 1 43.75 การประปานครหลวง 
54 สวนหย่อมแยกสุทธิสาร 0 0 62.00  กรมทางหลวง 
55 สวนหย่อมใต้ทางด่วนซอยประดิพัทธ์ 5 0 3 12.50 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
56 สวนหย่อมริมทางเท้าซอยศาสนา 2 ฝั่ง 0 1 25.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
57 สวนไหล่ทางถนนวิภาวดีรังสิต 2 1 62.00 กรมทางหลวง 
58 ริมทางเท้าถนนวิภาวดีรังสิต  

หน้าสถานีไฟฟาูวภิาวด ี
0 0 37.50 กรมทางหลวง 

59 สวนหย่อมไหล่ทางถนนก าแพงเพชร 5 2 3 15.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
60 สวนหย่อมเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนสะพานด า 

ถนนพระรามที่ 6 
2 2 50.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

61 สวนหย่อมแยกประดิพัทธ์ ถนนประดิพทัธ์ 0 1 80.75 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
62 สวนหย่อมซอยระนอง 1  

ฝั่งซ้ายถนนก าแพงเพชร 
0 0 41.75 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

63 สวนหย่อมการทางพิเศษฯ ดา้นคลองประปา 2 
ถนนพระรามที่ 6 

2 2 37.00 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

64 ริมทางเท้าซอยเรวดี (ใต้) ข้างกระทรวงการคลัง 
ถนนพระรามที่ 6 

0 0 93.75 การประปานครหลวง 

65 ริมทางเท้าซอยศาสนา 1 ถนนพระรามที่ 6 0 2 0.00 การประปานครหลวง 
ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (ประกอบด้วย สวนประวัติศาสตร์ สวนอเนกประสงค์ โดยไม่จ ากัดขนาดพ้ืนที่) จ านวน - แห่ง 
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รายช่ือพื้นที่สีเขียวประเภทอ่ืนๆ (สวนสาธารณะ 9 ประเภท) จ านวน 29 แห่ง 
 

ล าดันที่ ชื่อสวนสาธารณะ 
ขนาดพ้ืนที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไร่ งาน ตร.ว. 

ประเภทที่ 1 สนามกฬีากลางแจง้ จ านวน 6 แห่ง 
1 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามฟุตบอล  

ร.1 พัน4 รอ. 
5 0 0.00 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา

พระองค์ 
2 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามฟุตบอล 

ชุมชนราชวัลลภ 
2 0 0.00 กองพันทหารราบที ่4 กรมทหารราบที ่1 

มหาดเล็กรักษาพระองค์ 
3 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามฟุตบอล 

ส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
2 0 0.00 ส านักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

4 สนามฟุตบอลแฟลตต ารวจซอยลือชา  
ถนนพหลโยธิน 

2 2 0.00 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

5 สนามฟุตบอลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
ถนนพระรามที่ 6 

2 1 0.00 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

6 สนามฟุตบอลธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
ถนนพหลโยธิน 

3 0 0.00 ธนาคารออมสิน 

ประเภทที่ 2 สนามกอล์ฟ จ านวน 1 แห่ง 
7 สนามกอล์ฟบริเวณกองพลทหารม้าที ่2 4 0 0.00 กองพลทหารม้าที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

ประเภทที่ 3 แหล่งน้ า จ านวน 7 แห่ง 
8 แหล่งน้ าบริเวณสระน้ าชุมชนราชวัลลภ 2 2 0.00 ร.1 พัน4 รอ. 
9 แหล่งน้ าบริเวณสระน้ า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 0 0.00 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
10 สระน้ าซอยพหลโยธิน 2 0 3 0.00 กองพลทหารม้าที ่2 
11 บึงน้ าพิบูลวัฒนา 16 2 47.50 ส านักการระบายน้ า 
12 บึงน้ ากรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 3 0 0.00 กรมประชาสัมพันธ ์
13 บึงน้ ากองพลทหารม้าที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 20 0 0.00 กองพลทหารม้าที ่2 
14 บึงน้ าชุมชนราชวัลลภ 3 กองพันทหารราบที่ 1 

ถนนพหลโยธิน 
2 0 0.00 กองพันทหารราบที ่1 

ประเภทที่ 4 ที่ลุ่ม จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 5 ที่ว่าง จ านวน 15 แห่ง 

15 ที่ว่างกรมธนารักษ์ ถนนพหลโยธิน 3 1 0.00 กรมธนารักษ ์
16 ที่ว่างบริเวณหลังธนาคารออมสิน สาขาประดิพัทธ์ 0 3 0.00 เอกชน 
17 ที่ว่างบริเวณซอยประดิพัทธ์ 4 1 0 0.00 เอกชน 
18 ที่ว่างบริเวณปากซอยอินทามระ 14 2 0 0.00 เอกชน 
19 ที่ว่างบริเวญซอยประดพิัทธ ์5 2 0 0.00 เอกชน 
20 ที่ว่างบริเวณใกล้ซอยประดิพัทธ์ 14 4 0 0.00 เอกชน 
21 ที่ว่างบริเวณซอยอารยี์สัมพันธ ์1 0 2 0.00 เอกชน 
22 ที่ว่างบริเวณซอยอินทามระ 17 2 2 0.00 เอกชน 
23 ที่ว่างบริเวณซอยอารยี์สัมพันธ ์2 1 2 0.00 เอกชน 
24 ที่ว่างบริเวณซอยประดิพัทธ์ 19 6 0 0.00 เอกชน 
25 ที่ว่างบริเวณซอยอินทามระ 29 แยก 4 6 0 0.00 เอกชน 
26 ที่ว่างบริเวณชุมชนอุทัยรัตน์ 2 ซอยประดพิัทธ์ 15 0 3 0.00 เอกชน 
27 ที่ว่างบริเวณชุมชนอุทัยรัตน์ ซอยประดพิัทธ์ 15 3 0 0.00 เอกชน 
28 ที่ว่างซอยอินทามระ 14 3 0 0.00 เอกชน 
29 ที่ว่างซอยอินทามระ 25 5 0 0.00 เอกชน 

ประเภทที่ 6 พ้ืนที่ไม้ยืนต้น จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 7 พ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน - แห่ง 
ประเภทที่ 8 พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน – แห่ง 
ประเภทที่ 9 พ้ืนที่อื่นๆ จ านวน - แห่ง 
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 3)  ด้านสังคม 
  3.1)  จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ 
   เขตพญาไทมีจ านวนชุมชนทั้งสิ้น 28 ชุมชน เป็นชุมชนแออัดมากท่ีสุด คือ 14 ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นชุมชนอาคารสูง 11 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร  
2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และชุมชนเมืองมีจ านวนน้อยที่สุด คือ 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.57  
โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนรวมทั้งสิ้น 25,566 คน มีจ านวนบ้านทั้งสิ้น 6,692 หลังคาเรือน  
ประกอบด้วย 6,692 ครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือชุมชนเขตพญาไท 
 

ล าดับที ่ ชื่อชมุชน จ านวนประชากร  
ประเภทที่ 1 เคหะชุมชน จ านวน - ชุมชน 
ประเภทที่ 2 ชุมชนชานเมือง จ านวน - ชุมชน 
ประเภทที่ 3 ชุมชนเมือง จ านวน 1 ชุมชน 

1 ชุมชนประดิพัทธ์ 10 340 คน 
ประเภทที่ 4 ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 2 ชุมชน 

2 ชุมชนสายลมโฮมออฟฟิศ 352 คน 
3 ชุมชนหมู่บ้านอาคารพิบูลวัฒนา 1,036 คน 

ประเภทที่ 5 ชุมชนอาคารสูง จ านวน 11 ชมุชน 
4 ชุมชนดุริยางค์ทหารบก 634 คน 
5 ชุมชนแฟลต ทบ.สามเสน 2,150 คน 
6 ชุมชนแฟลต สน.บางซ่ือ 800 คน 
7 ชุมชนแฟลตต ารวจสว่นกลางเฉลิมลาภ 2,721 คน 
8 ชุมชนแฟลตลือชา 2,251 คน 
9  ชุมชนราชวัลลภ 1 810 คน 

10 ชุมชนราชวัลลภ 2 1,020 คน 
11 ชุมชนราชวัลลภ 3 1,785 คน 
12  ชุมชนสนามเปูา 2,504 คน 
13 ชุมชนสวนมิสกวัน 880 คน 
14 ชุมชนอินทามระ 23 485 คน 

ประเภทที่ 6 ชุมชนแออัด จ านวน 14 ชุมชน 
15 ชุมชนซอยประดิพัทธ ์11 240 คน 
16 ชุมชนถวัลย์ศักดิ ์ 321 คน 
17 ชุมชนบุญชูศร ี 265 คน 
18 ชุมชนเป็นสุข 300 คน 
19 ชุมชนวัดไผ่ตัน 1,515 คน 
20  ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน 828 คน 
21 ชุมชนวัดมะกอกส่วนหนา้ 227 คน 
22 ชุมชนสุขสวัสดิ ์ 262 คน 
23 ชุมชนอาเซ่ียน 318 คน 
24 ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) 322 คน 
25 ชุมชนอินทามระ 11 791 คน 
26 ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 294 คน 
27 ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 475 คน 
28 ชุมชนอุทัยรัตน์ 1,640 คน 
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  3.2)  ศาสนาและประเพณี 
   เขตพญาไทมีศาสนสถานที่ส าคัญ 3 แห่ง แบ่งเป็นวัด 1 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
      

 
 

 
 

        
  

   และมีกิจกรรมงานประเพณีท่ีส าคัญโดดเด่น อาทิเช่น งานปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจ าลอง 
วันที่ 1 – 7 เมษายน, งานท าบุญสงกรานต์ของชาวชุมชนประมาณวันที่ 11 – 13 เมษายน, พิธีแห่และถวาย
เทียนจ าน าพรรษาก่อนวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8, ประเพณีตักบาตรเทโว วันแรม 1 ค่ า เดือน 11, และประเพณี 
ลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 โดยมีวัดไผ่ตันซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในพ้ืนที่เขตพญาไทเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
งานประเพณีเป็นประจ าทุกปี 
 

  3.3)  การศึกษา 
   เขตพญาไทมีโรงเรียนในพื้นที่รวม 14 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 13 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือโรงเรียนในเขตพญาไท 
 

ล าดับที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ต้ัง  
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โรงเรียน 

1  โรงเรียนวัดไผ่ตัน 64/1 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน 
โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 13 โรงเรียน 

2  โรงเรียนอนุบาลดรุณา (สังกัดเอกชน) 51/1 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสาร 
3 โรงเรียนบ้านแก้ว (สังกัดเอกชน) 9/1 ซอยสุทธิสารฯ ถนนประดิพัทธ ์
4 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ถนนพระรามที่ 6 
5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร) 132/1 ถนนพระรามที่ 6 
6 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ (สังกัดเอกชน) 24/1 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสาร 
7 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา (สังกัดเอกชน) 174 ซอยศุภราช ถนนพหลโยธิน 
8 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย ์(สังกัดเอกชน) 162/2 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธนิ 
9 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา (สังกัดเอกชน) 1564 ถนนนครไชยศร ี

10 โรงเรียนสวนบัว (สังกัดเอกชน) 16/1 ซอยพหลโยธิน 5 (ราชครู) 
11 โรงเรียนอานิสรัศมีนานาชาติ (สังกัดเอกชน) 48/2 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถ ี
12 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม (สังกัดเอกชน) 68/6-8 ซอยสายลม ถนนพหลโยธินซอย 6 
13 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ (สังกัดเอกชน) 57/1 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง 
14 โรงเรียนธ ารงวิทย์ (สังกัดเอกชน) 93 ซอยสุขจิตต ์ถนนพหลโยธิน 

 
 

 

  
วัดไผ่ตัน 

ตั้งอยู่ริมคลองบางซื่อ ซอยพหลโยธิน 15 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน   

 
คริสตจักรเมืองไทย 

ตั้งอยู่เลขท่ี 6/17 ซอยพหลโยธิน 15 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 

  
โบสถ์บ้านเซเวียร์ 

ตั้งอยู่เลขท่ี 43 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน 
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   และหากพิจารณาเฉพาะข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมเีพียงแห่งเดียวใน 
เขตพญาไท พบว่า โรงเรียนวัดไผ่ตันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มี 29 ห้องเรียน โดยในปีการศึกษา 2557  
มีครูจ านวนทั้งสิ้น 42 คน และนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 977 คน คิดเป็นจ านวนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 23  
นั่นคือ ครู 1 คน จะดูแลนักเรียน 23 คน 
 

ข้อมูลโรงเรียนวัดไผ่ตัน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ 

ระดับโรงเรียน 47.17 36.67 39.10 39.91 28.88 69.66 52.87 57.89 
ระดับ กทม. 45.31 41.26 36.67 38.73 31.78 65.49 50.05 55.18 

ระดับประเทศ 45.02 41.95 37..40 38.31 33.82 61.69 47.14 53.16 

ผลเปรียบเทียบ 
สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

ต่ ากว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

ต่ ากว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 

สูงกว่าระดับ 
กทม.และ

ระดับประเทศ 
 

   จากผลการศึกษาข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้น พบว่า นักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 มี
จ านวนมากกว่าระดับชั้นอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ยกเว้นชั้น ป.2 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนวดัไผ่ตันก าลังมีนักเรียน
ลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2557 ที่บ่งชี้ว่าจ านวนนักเรียนทั้ง
โรงเรียนก าลังมีแนวโน้มลดลง ส่วนจ านวนครูต่อนักเรียนยังไม่ได้รับผลกระทบโดยมีค่าค่อนข้างคงที่ 
ขึ้นลงอยู่ในช่วงระหว่าง 1 : 22 ถึง 1: 24 ส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนยังอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอ่ืนๆ นั้นสูงกว่าเกณฑ์ท้ังระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ 
   นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว เขตพญาไทยังมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ
ให้บริการประชาชน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
    
 

คน 

ชั้น 

977

971

989

1,050

1,084
1,095

1,082

1,091

900

950

1000

1050

1100

1150

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550 - 2557 

ปีการศึกษา 

คน 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน ปีการศึกษา 2557 จ าแนกรายชั้น 
 

จ านวนครูต่อนักเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2557 
 

ปีการศึกษา ครู : นักเรียน 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 

1 : 23 
1 : 24 
1 : 24 
1 : 24 
1 : 23 
1 : 22 
1 : 22 
1 : 23 

 



- 29 - 
 

รายช่ือแหล่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่เขตพญาไท 
 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ ที่ต้ัง  
การศึกษานอกระบบ 
-  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน 1 แห่ง 

1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท 
(กศน.เขตพญาไท) ประกอบด้วย 8 ศูนย์ย่อย ได้แก ่ 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนมะกอกกลางสวน 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแฟลตต ารวจลือชา 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนวิทยาลยัอาชวีศึกษา ดุสิตพาณิชยการ 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนกองดุริยางค์ทหารบก 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนราชวัลลภ ร.1 รอ. 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนราชวัลลภ ร.1 พัน1 รอ. 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนราชวัลลภ ร.1 พัน4 รอ. 
-  ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนพล ม.2 รอ. 

17/95 ซอยประดพิัทธ ์1 ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน 

-  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน - แห่ง 
-  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ านวน - แหง่ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
-  ห้องสมุด/ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แห่ง 

2 ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ 17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
-  บ้านหนังสือ จ านวน 7 แห่ง 

3 บ้านหนังสือราชวัลลภ 3 ชุมชนราชวัลลภ 3 (ร.1 พัน4 รอ.) ซอยพหลโยธิน 8  
แขวงสามเสนใน 

4 บ้านหนังสือกองดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารบก ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
5 บ้านหนังสือกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที ่2 รักษาพระองค์ (สนามเปูา) ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน 
6 บ้านหนังสือราชวัลลภ 1 ชุมชนราชวัลลภ 1 (ร.1 รอ.)  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
7 บ้านหนังสือแฟลตต ารวจซอยลอืชา ชุมชนแฟลตต ารวจซอยลือชา ซอยพหลโยธิน 1แขวงสามเสนใน 
8 บ้านหนังสือวัดไผ่ตัน ชุมชนวัดไผ่ตัน ซอยวัดไผ่ตัน ถนนสามเสนใน แขวงสามเสนใน 
9 บ้านหนังสือ สน.บางซ่ือ สถานีต ารวจนครบาลบางซ่ือ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน 
-  พิพิธภัณฑ/์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 แห่ง 

10 พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหต ุ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยพระรามหกซอย 30 
11 พิพิธภัณฑ์ไปรษณียากร ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์นครหลวงเหนือ ถนนพหลโยธิน 
12 พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน 970 อาคาร 72 ป ีธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน 
13 หอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ ์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม ซอยพระรามหกซอย 30  

ถนนพระรามที่ 6 
14 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตพญาไท ตั้งอยู่ในอาคารพิพธิภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ 

ซอยอารีย ์ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 
 

  3.4)  สวัสดิการสังคม 
   ส านักงานเขตพญาไทได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   -   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจ านวน 5 แห่ง มีเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-6 ปีจ านวน 
244 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของประชากรทั้งหมด 
   -   การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท่ีลงทะเบียนจ านวน 6,735 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 ของประชากรทั้งหมด 
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   -  การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ มีผู้พิการที่ลงทะเบียนจ านวน 449 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.62 ของประชากรทั้งหมด 
   -   การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีผู้ด้อยโอกาสขอรับการช่วยเหลือจากส านักงานเขต
จ านวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของประชากรทั้งหมด 
   นอกจากนี้ เขตพญาไทยังเป็นทีย่ังเป็นที่ตั้งของแหล่งสวัสดิการและนันทนาการหลายแห่ง 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

รายช่ือแหล่งสวัสดิการและนันทนาการในพื้นที่เขตพญาไท 
 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งสวัสดกิาร/นันทนาการ ที่ต้ัง  
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 5 ศูนย์ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนราชวัลลภ 3 ชุมชนราชวัลลภ 3 (ร.1 พัน4 รอ.) ซอยพหลโยธิน 8  
แขวงสามเสนใน 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลตต ารวจซอยลือชา ชุมชนแฟลตต ารวจซอยลือชา ซอยพหลโยธิน 1แขวงสามเสนใน 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน ชุมชนวัดไผ่ตัน ซอยวัดไผ่ตัน ถนนสามเสนใน แขวงสามเสนใน 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กองพลทหารม้าที่ 2 รกัษาพระองค์ กองพลทหารม้าที ่2 รักษาพระองค์ (สนามเปูา) ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนราชวัลลภ 2 ชุมชนราชวัลลภ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

ศูนย์เยาวชน จ านวน - แห่ง 
ศูนย์กีฬา จ านวน 1 แห่ง 

6 ศูนย์กีฬาอารยี์สัมพันธ ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที ่6 แขวงสามเสนใน 
สนามกีฬา จ านวน 1 แห่ง 

7 สนามกีฬากองทัพบก 214 สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวด ีแขวงสามเสนใน 
ลานกีฬา จ านวน 14 แห่ง 
- ลานกีฬาประเภท A (มีพื้นที่มากกว่า 1 ไร่ และผู้ใช้บริการมากกว่า 100 คน/วัน และเล่นกีฬาได้ทุกประเภท) 

8 ลานกีฬาแฟลตต ารวจซอยลอืชา ชุมชนแฟลตต ารวจซอยลือชา ซอยพหลโยธิน 1แขวงสามเสนใน 
9 ลานกีฬาสวนพญาไทภิรมย์ สวนพญาไทภิรมย์ ปากซอยศาสนา ถนนพระรามที่ 6  

แขวงสามเสนใน 
10 ลานกีฬาหลังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพหลโยธิน 2  ใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัชด่านพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน 
11 ลานกีฬาซอยอารีย์สัมพันธ ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 

-  ลานกีฬาประเภท B (มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร ่ผู้ใช้บริการ 50 - 100 คน/วัน และเล่นกีฬาได้ทุกประเภท) 
12 ลานกีฬากองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก 214 สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวด ีแขวงสามเสนใน 
13 ลานกีฬากองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
14 ลานกีฬาหลังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางคลองประปา 2 ใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัชด่านคลองประปา 2 ถนนพระรามที่ 6  

แขวงสามเสนใน 
15 ลานกีฬาหลังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพหลโยธิน 1 ใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัชด่านพหลโยธิน 1 ถนนพหลโยธิน  

แขวงสามเสนใน 
-  ลานกีฬาประเภท C (มีพื้นที่ไม่จ ากัด แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 50 ตร.ว. ไม่จ ากดัจ านวนผู้ใช้บริการ และเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1-2 ประเภท) 

16 ลานกีฬาโรงเรียนวัดไผ่ตัน 64/1 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน 
17 ลานกีฬา ร.1 พัน4 รอ. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ซอยพหลโยธิน ๘ 

แขวงสามเสนใน 
18 ลานกีฬากองพันทหารม้าที ่1 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
19 ลานกีฬาชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ. ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน 
20 ลานกีฬาชุมชนอาคารสงเคราะห์ขา้ราชการ กทม. (อินทามระ) ซอยอินทามระ 23 ถนนสุทธิสารวินจิฉยั แขวงสามเสนใน 
21 ลานกีฬาส านักงานเขตพญาไท ๑๓ ซอยอารีย์ ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน จ านวน - แห่ง 
ศูนย์ฝึกดนตรี จ านวน - แห่ง 
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รายช่ือแหล่งสวัสดิการและนันทนาการในพื้นที่เขตพญาไท (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งสวัสดกิาร/นันทนาการ ที่ต้ัง  
ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 4 แห่ง 

22 ชมรมผู้สูงอายุวัดมะกอกกลางสวน ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ซอยศาสนา ถนนพระรามที่ 6 
23 ชมรมผู้สูงอายุวัดไผ่ตัน ชุมชนวัดไผ่ตัน ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน 
24 ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 11 (ประดิพัทธ์) ซอยประดิพัทธ ์7 ถนนประดิพัทธ ์
25 ชมรมผู้สูงอายุอุทัยรัตน ์ ซอยประดิพัทธ ์15 ถนนประดิพัทธ ์

 

  3.5)  แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และอาคารที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ 
   เขตพญาไทมีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และอาคารที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์จ านวน 2 แห่ง 
ดังต่อไปนี้ 
   3.5.1)  วัดไผ่ตัน ตั้งอยู่ริมคลองบางซื่อ ซอยพหลโยธิน 15 มีเนื้อที่ 13 ไร่เศษ แต่เดิมชื่อ 
วัดไส้ตัน มีอายุกว่า 200 ปี วหิารจตุรมุขประดิษฐานปูชนียวัตถุท่ีส าคัญ ได้แก่ หลวงพ่อพุทธโสธรจ าลอง 
ซึ่งหล่อในปี พ.ศ. 2496 โบสถ์วิหาร หอระฆัง ของเดิมเก่าแก่ช ารุดทรุดโทรมได้ถูกรื้อและสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี  
พ.ศ. 2504 พร้อมพระประธานปางสะดุ้งมาร บานประตู หน้าต่าง ลงรักปิดทองภาพเรื่องราวพุทธประวัติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.5.2)  โบสถ์บ้านเซเวียร์ ตั้งอยู่ริมคลองสามเสนบนเนื้อที่ 5 ไร่ มีความสงบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ที่
ยืนต้นกว่า 40 ปี ตัวโบสถ์บ้านเซเวียร์มีความสวยสง่างาม ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2527 จาก
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 4)  ด้านเศรษฐกิจ  
  4.1)  อาชีพของประชากร  
   เขตพญาไทเป็นเขตที่มีประชากรจัดว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนสูงและมีความแตกต่างค่อนข้างมาก 
เนื่องจากประชากรในเขตมีการศึกษาในเกณฑ์ดีมาก โดยส่วนใหญ่อยู่ในฐานะเจ้าของที่ดินร้อยละ 74 และ
ประชากรมากกว่าครึ่งท างานนอกพื้นที่ โดยประชากรประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ 
   -   อันดับที่ 1 กลุ่มรับจ้างและพนักงานบริษัท ประมาณร้อยละ 55 
   -  อันดับที่ 2 เจ้าของกิจการค้าขาย ประมาณร้อยละ 32 
   -   อันดับที่ 3 อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการ แม่บ้าน และก าลังศึกษา ประมาณร้อยละ 13 
  

  4.2)  ตลาด 
   เขตพญาไทเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐและเส้นทางการจราจรที่ส าคัญท าให้เกิดย่านการค้า
หลายแห่ง โดยมีตลาดสะพานควาย ตลาดสนามเปูา ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง ตลาดนัดซอยอารีย์ และ
ตลาดนัดซอยลือชา เป็นตลาดขึ้นชื่อในพ้ืนที่ซึ่งทั้งหมดเป็นของเอกชน ทั้งนี้เขตพญาไทไม่มีตลาดและตลาดนัดของ
กรุงเทพมหานคร รวมถึงจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยตั้งอยู่ในพ้ืนที่แต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ตลาดนัดซอยอารีย์                                     ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง 
   

  4.3)  ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ 
   เขตพญาไทมีแหล่งของดีของฝากที่โดดเด่นจากผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือแหล่งของดีเขตพญาไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1.  ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของกลุ่มขนมบ้านณัฐธิดา  
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 10 ซอยอินทามระ 15 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน 
     

 

2.  ผลิตภัณฑ์กะปิและน้ าจิ้มของกลุ่มห้างตาวัน 
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 62 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน 

 

3.  ผลิตภัณฑ์หมูย่างสมุนไพรของกลุ่มฤทธิ์เดชดี หมูย่างสมุนไพร 
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 53/14 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน 
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รายช่ือแหล่งของดีเขตพญาไท (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.4)  จ านวนโรงงานและสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
   เขตพญาไทในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทั้งสิ้น 100 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีจ านวนสถานประกอบการที่ส าคัญ 
ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โรงแรม ศูนย์การค้า ตลาด และธนาคาร รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของ
สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผลการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี พบว่า จ านวน
โรงงานและสถานประกอบการมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพญาไทมีการขยายตัว
ไม่มากนัก 
 

จ านวนโรงงานและสถานประกอบการในเขตพญาไท พ.ศ. 2550 – 2551 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวน
โรงงาน 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

2550 85 แห่ง 57 แห่ง 
2551 80 แห่ง 48 แห่ง 
2552 115 แห่ง 48 แห่ง 
2553 109 แห่ง 59 แห่ง 
2554 104 แห่ง 58 แห่ง 
2555 101 แห่ง 52 แห่ง 
2556 100 แห่ง 58 แห่ง 

 

  4.5)  การท่องเที่ยว 
   เขตพญาไทมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

4.  ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ของกลุ่มนายกวี ณ ล าปาง 
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 216/2-3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน 

 

5.  ผลิตภัณฑ์ชุดเซรามิกของกลุ่มชุดเซรามิกใช้ตกแต่งบ้าน 
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 32/3 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 

6.  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าแม้วของกลุ่มแปรรูปผ้าแม้ว 
     สถานที่ตั้งกลุ่ม : 12/256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
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โรงงาน 

สถานประกอบการ 

แห่ง 

ปี พ.ศ. 

1. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ตั้งอยู่เลขท่ี 1553 ชั้น 2  
    อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน ถนนพหลโยธิน 
    พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งสะสมตราไปรษณียากรและ 
    รวบรวมหนังสือเก่ียวกับตราไปรษณียากรไทยและแผ่น 
    ตราไปรษณียากรที่ระลึกตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน  
    ขั้นตอนการจัดสร้างและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากร 
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2. พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ธนาคารออมสิน 
    ส านักงานใหญ่ อาคาร 72 ปี ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน  
    แขวงสามเสนใน พิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534  
    สิ่งของที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
    สลากออมสิน ปฏิทิน กล่องออมสิน สื่อสิ่งพิมพ์ ของช าร่วย    
    เงินตราโบราณ ฯลฯ 

3. พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ ตั้งอยู่ที่ 
    ภายในกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพระรามที่ 6  
    แขวงสามเสนใน พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเป็นส่วนของ 
    การอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและ 
    การประชาสัมพันธ์ ส่วนหอจดหมายเหตุเป็นแหล่งรวบรวม 
    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระจายเสียงและการ 
    ประชาสัมพันธ์ยุคแรกของไทย ตลอดจนจัดเก็บรายการ 
    กระจายเสียงที่มีคุณค่าต่อเนื่องทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตพญาไท ตั้งอยู่ที่ 
    พิพิธภัณฑ์กระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเก็บ 
    รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของ 
    คนในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเขต 
    พญาไท 

5. โบสถ์บ้านเซเวียร์ ตั้งอยู่เลขท่ี 43 ถนนสามเสนใน แขวง 
    สามเสนใน เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก     
    นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ประกอบ 
    พิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีชื่อเสียงด้านความเป็นแหล่ง 
    ท่องเที่ยวที่เพียบพร้อมไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรม 
    ที่ผสมผสานไปด้วยความเชื่อของคริสต์ศาสนา 
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 5)  ด้านสาธารณสุข 
  เขตพญาไทมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่จ านวน 8 แห่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
 

รายช่ือโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพญาไท 
 

1.  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 2.  โรงพยาบาลพญาไท 2 3.  โรงพยาบาลวิชัยยุทธเหนือ 
4.  โรงพยาบาลวิชัยยุทธใต้ 5.  โรงพยาบาลนวุฒิ สมเด็จย่า 6.  โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ 
7.  โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ 8.  โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 9.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพทัธ์ 
10.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 
 

  ทั้งนี ้หากพิจารณาเฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพญาไท สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า จาก
การศึกษาข้อมูลย้อนหลัง จ านวนผู้รับบริการมีแนวโน้มคงที่ โดยประชาชนนิยมรับบริการรักษาที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ มากกว่าศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 

จ านวนผู้รับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพญาไท 
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6. วัดไผ่ตัน ตั้งอยู่ริมคลองบางซื่อ ซอยพหลโยธิน 15 เป็น 
    วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี และด้วนความที่เป็นวัดแห่งเดียว 
    ในเขตพญาไท ท าให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพ้ืนที่  
    ในวิหารนอกจากประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร 
    จ าลองแล้ว ยังมีลวดลายจติรกรรมฝาผนังที่สวยงามซึ่ง 
    บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพุทธศาสนา 

7. สนามฝึกข่ีม้า ตั้งอยู่ในกองพันทหารม้าที่ 29 รักษา 
    พระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 ถนนพหลโยธิน ชมรมข่ีม้า 
    ทหารม้ารักษาพระองค์มีความพร้อมทั้งสนามฝึกซ้อมและ 
    สนามแข่งม้า เปิดสอนขี่ม้าทุกวันให้กับทั้งทหารประจ าการ 
    และบุคคลภายนอก หลังเวลาราชการของทุกวัน ยกเว้น 
    วันพุธ 

คน 

ปี พ.ศ. 
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 6)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.1)  จ านวนสถานีต ารวจและสถานีดับเพลิง 
   เขตพญาไทมีสถานีต ารวจจ านวน 1 แห่ง คือ สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ และไม่มีสถานี
ดับเพลิงในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สถานีต ารวจนครบาลบางซ่ือ                            ไม่มีสถานีดับเพลิง 
 

  6.2)  จ านวนจุดเสี่ยงภัยในพื้นท่ี  
   เขตพญาไทมีจุดเสี่ยงภัยในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 14 จุด จ าแนกตามประเภทพ้ืนที่เสี่ยงได้ ดังนี้  
-  ประเภทที่ 1 : สะพานลอยคนเดินข้ามจ านวน 5 จุด ได้แก่ แยกสะพานควาย หน้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
                     หน้ากระทรวงการคลัง ปากซอยบุญอยู่ และหน้ากองดุริยางค์ทหารบก 
-  ประเภทที่ 2 : ปูายรถโดยสารประจ าทางจ านวน - จุด 
-  ประเภทที่ 3 : สวนหย่อมสาธารณะจ านวน 3 จุด ได้แก่ สวนพญาไทภิรมย์ ทางลงก าแพงเพชร และ 
                     ข้างโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
-  ประเภทที่ 4 : ตึกร้าง บ้านร้าง ที่รกร้าง ใต้สะพานจ านวน – จุด 
-  ประเภทที่ 5 : พ้ืนที่เสี่ยงภัยนอกเหนือจาก 1 - 4 จ านวน 6 จุด ได้แก่ ซอยราชครู ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3  
                     ซอยอินทามาระ 2 หมู่บ้านพิบูล์วัฒนา ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า และอาคารสวัสดิการทหารบก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  6.3)  จ านวนจุดติดตั้งและจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่ 
   เขตพญาไทมีจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่ทั้งหมดรวม 793 ตัว โดยจ าแนก
ตามบริเวณท่ีติดตั้งได้ ดังนี้ 
   -   ทางแยกสัญญาณไฟ จ านวน 69 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.70 
   -   สะพานลอยคนเดินข้าม จ านวน 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.51 
   -   ปากซอย/ซอยอันตราย จ านวน 371 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.78 
   -   ชุมชน/แฟลต/การเคหะ จ านวน 220 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.74 
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   -   ตลาด/ย่านการค้า จ านวน 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.02 
   -   สถานศึกษา จ านวน 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.39 
   -   ปูายรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.52 
   -   สถานีขนส่ง/รถไฟฟูา/ท่าเรือ จ านวน 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.52 
   -   สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/โรงพยาบาล จ านวน 54 ตวั คิดเป็นร้อยละ 6.81 
   ส่วนบริเวณท่ียังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพญาไท ได้แก่ ใต้สะพาน/ใต้ทางต่างระดับ/
อุโมงค์ทางลอด สวนสาธารณะ/ลานจอดรถยนต์ และสถานที่ส าคัญ/ถนนสายส าคัญ/กล้องตรวจสอบเหตุการณ์
บนท้องถนน 
 

 7)  ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง 
  7.1)  สถิติการเลือกตั้ง 
   จากการศึกษาสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ วันที่  
3 มีนาคม 2556 พบว่า เขตพญาไทมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 54,421 คน มาใช้สิทธิจ านวน 36,397 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.88 และจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า เขตพญาไทมีแนวโน้มจ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้เขตพญาไทยังมีร้อยละของผู้มาใช้สิทธิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครทุกครั้ง 
แสดงว่า ประชาชนในเขตพญาไทมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงหากเทียบในระดับกรุงเทพมหานคร 
 

ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท  
ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2556 
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  7.2)  จ านวนอาสาสมัครต่างๆ 
   เขตพญาไทมีจ านวนอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,607 คน แบ่งเป็น 
   -   อาสาสมัครลานกีฬา จ านวน 7 คน  
   -   อาสาสมัครงานคนพิการ จ านวน 1 คน 
   -   อาสาสมัคร อปพร. จ านวน 1,250 คน 
   -   อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 312 คน 
   -   อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน จ านวน 1 คน 
   -   อาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอย จ านวน 7 คน 
   -   อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 7 คน 
   -   อาสาสมัครบ้านหนังสือ จ านวน 14 คน 
   -   อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม จ านวน 8 คน 

ร้อยละ 

ปี พ.ศ. 

เขตพญาไท 

ค่าเฉลี่ย กทม. 
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 วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขต 
 วิสัยทัศน์ของเขตพญาไท คือ “เมืองสดใส บริการประทับใจ ประชาชนปลอดภัย เพิ่มรายได้ชุมชน”  
โดยมีเปูาหมายหลักในการพัฒนา ได้แก่ 

3.1  จัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

 3.2  พัฒนาระบบจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยรองรับภารกิจการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 

 3.3  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 

 3.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอย ของเสียอันตรายและกากไขมันที่แหล่งก าเนิด   

 3.5  ใช้แผนแม่บทพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 3.6  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย 

 3.7  ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชน และประชาชนรวมทั้งภาคีด้านการพัฒนาชุมชน 

 3.8  ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี   

 3.9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการด้านการกีฬาและนันทนาการ  

 3.10  พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค 

 3.11  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย 

 3.12  ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 3.13  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

 จากผลการศึกษาข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพื้นที่เขต พบว่า ส านักงานเขตพญาไทควรด าเนินการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ด้านประชากร เนื่องจากจ านวนประชากรและโครงสร้างประชากรลดลง 
 4.2  ด้านรายได้ เนื่องจากภาษีบ ารุงท้องที่มีแนวโน้มลดลง 
 4.3  ด้านระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากสภาพการจราจรหนาแน่น และมีจุดเสี่ยงการเกิด 
               อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
 4.4  ด้านคูคลอง ระบบการระบายน้ าและการปูองกันน้ าท่วม เนื่องจากมีจุดอ่อนน้ าท่วม 
 4.5  ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอากาศและเสียง น้ าเสียและการบ าบัด และพ้ืนที่สีเขียว มีคุณภาพ 
               ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 4.6  ด้านสังคม เนื่องจากผลการศึกษานักเรียนอ่อนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 4.7  ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากจ านวนโรงงานและสถานประกอบการไม่ขยายตัว 
 4.8  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีสถานีดับเพลิง และจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์ 
               วงจรปิด (CCTV) ยังมีไม่ครบทุกประเภท 
 
 

3.  ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขต 

4.  ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต 



 


