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บทท่ี 1 
 
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา 

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2575 กรุงเทพมหานคร
จะเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการรับฟังความเห็นของประชาชนโดยมีการกำหนด
แนวทางและทิศทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ            
20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกรอบในการปรับปรุงบริการสาธารณะต่าง ๆ 
กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนพัฒนาเมือง
ในระยะยาว เพ่ือให้ เมืองกรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่ งเอเชีย” ในปีพ.ศ. ๒๕๗๕             
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จะแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ 
ระยะละ ๕ ปี โดยในแต่ละช่วงจะมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้มี          
การทบทวนเป้าประสงค์และมาตรการที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยแผนดังกล่าว
มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย และตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
ที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางการบริหารกรุงเทพมหานครประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
“เมืองธรรมาภิบาล” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความคาดหวังว่ากรุงเทพมหานคร จะมีเวทีริเริ่มนโยบาย
และตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ 
มุ่งหวังมีกลไกและกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายหรือตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว คือ การมีสภาประชาชนใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับ
เขตทั้ง 50 เขต เพ่ือทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การนำเสนอข้อมูลการจัดทำกิจการ
สาธารณะและการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มี
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” 
และ “สภาประชาชนเขต” เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะยังไม่มี
กลไกสนับสนุนการจัดตั้งสภาประชาชนทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและในระดับเขต แต่กรุงเทพมหานคร
จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เมืองตามแนวทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ          
การบริหารจัดการที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” และยุทธศาสตร์         
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย            
ในประเด็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างความโปร่งใสในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการ          
ที่เชื่อมโยงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับจังหวัดอย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนด
นโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประชาชนนี้ขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่นำไปสู่การกำหนด 
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นโยบายทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และกรุงเทพมหานครต่อไป โดยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขตฉบับนี้จะเป็นการศึกษาและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง1   
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
กำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงเทพกลาง 

๑.๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง  
การพัฒนาพ้ืนที่ และเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๓.๑ กลุ่มประชาสังคมรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ของตนเอง และแนวทาง/ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา 

๑.๓.๒ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการได้สอดคล้องกับความต้องการ        
ของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีภาคประชาสังคมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบประจำกลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ในการตรวจสอบติดตามและศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่มเขต ได้แก่ 
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 



 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 

 
2.1 ลักษณะทางกายภาพ  
 กลุ่มเขตกรุงเทพกลางครอบคลุมพ้ืนที่การปกครอง 9 สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) ได้แก่ 
สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตดุสิต สำนักงาน
เขตดินแดง สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตห้วยขวาง และสำนักงานเขตวังทองหลาง 
การดำเนินงานของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางประกอบไปด้วย
ฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 10 ฝ่าย มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ไว้ ได้แก่ งานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา            
การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความ
สะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลสถานศึกษา การดูแล            
และรักษาการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลางมทีพ้ืนที่รวม 78.555 ตารางกิโลเมตร โดยเขตที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุด 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ เขตวังทองหลาง 18.905 ตารางกิโลเมตร เขตห้วยขวาง 15.033 ตารางกิโลเมตร และเขตดุสิต 
10.660 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ส่วนเขตท่ีมีพ้ืนที่เล็กท่ีสุด ๓ ลำดับ ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ 1.416 ตาราง
กิโลเมตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1.930 ตารางกิโลเมตร และเขตพระนคร 5.536 ตารางกิโลเมตร 
ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑  
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เขต เนื้อที่ (ตร.กม.) 
เขตพระนคร 5.536 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1.930 
เขตสัมพันธวงศ์ 1.416 
เขตดุสิต 10.66 
เขตพญาไท 9.595 
เขตราชเทวี 7.126 
เขตดินแดง 8.354 
เขตห้วยขวาง 15.033 
เขตวังทองหลาง 18.905 

 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดพ้ืนที่ของเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา เว็บไซต์ของสำนักงานเขต (2563) 

 
เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นฉบับ

ที่ใช้ในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังนี้    
• พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) : เขตวังทองหลาง 
• พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) : เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง 
• พ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ำตาล) :  บางส่วนของเขตพระนคร เขตดุสิต เขตพญาไท           

เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง 
• พ้ืนที่ประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) : ในพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย           

เขตราชเทวี  บางส่วนของเขตพระนคร เขตดุสิต เขตพญาไท และเขตวังทองหลาง 
• พ้ืนที่ประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (น้ำตาลอ่อน) : ในพ้ืนที่เขตพระนคร 
• ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) : กระจายในทุก

พ้ืนที่เขตยกเว้นเขตวังทองหลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา : เว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร  
 
๒.๒ หน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่ 
 กลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีหน่วยงานบริการทางสังคม ประกอบด้วย โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สถานศึกษา สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง ดังนี้ 
 2.2.1 โรงพยาบาล ทั้งหมด 44 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 14 แห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น โรงพยาบาล
เอกชน จำนวน 29 แห่ง เช่น โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาล
พระราม 9 โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง เป็นต้น 
 2.2.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 13 ศูนย์ ได้แก ่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 , 2 , 4 , 6 ,9  
11 , 13 , 15 , 20 , 25 , 38 , 51 และ 52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา : https://bmawebgis.cdg.co.th/BMA_SED_WEB/map  
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 2.2.๓ สถานศึกษา รวมทั้งหมด 225 แห่ง โดยแบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 
40 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔๓ แห่ง สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จำนวน 119 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 10 แห่ง  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1 แห่ง (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา : https://bmawebgis.cdg.co.th/BMA_SED_WEB/map  
 

2.2.๔ สถานีตำรวจ ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ            
นครบาล ๒๐ สถานี ดังนี้  

 
1) สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม 2) สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง 
3) สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ 4) สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย 2 
5) สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 6) สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ 
7) สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง 8) สถานีตำรวจนครบาลดุสิต 
9) สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ๑0) สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
11) สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ๑2) สถานีตำรวจนครบาลพญาไท 
13) สถานีตำรวจนครบาลดินแดง  14) สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 
15) สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร 16) สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง 
17) สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน 18) สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 
19) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 20) สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานครของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา : https://bmawebgis.cdg.co.th/BMA_SED_WEB/map  
 

2.2.๕ สถานีดับเพลิง ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีที่ตั้งของสถานีดับเพลิงจำนวน ๙ สถานี ดังนี้  
๑) สถานีดับเพลิงภูเขาทอง ๒) สถานีดับเพลิงสามเสน ๓) สถานีดับเพลิงสวนมะลิ ๔) สถานีดับเพลิงดุสิต              
๕) สถานีดับเพลิงพญาไท ๖) สถานีดับเพลิงสุทธิสาร ๗) สถานีดับเพลิงห้วยขวาง ๘) สถานีดับเพลิงบางกะปิ 
และ ๙) สถานีดับเพลิงย่อยสัมพันธวงศ ์

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีดับเพลิงในกรุงเทพมหานครของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา : https://bmawebgis.cdg.co.th/BMA_SED_WEB/map  
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๒.๓ ลักษณะด้านประชากรของพ้ืนที่ 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจำนวนประชากรสญัชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖๓ จำแนกตาม
ช่วงอายุในพ้ืนท่ีกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
ที่มา กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีจำนวนประชากร รวม 619,581 คน  โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓          
ของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นวัยเด็ก (ช่วงอายุแรกเกิด – 14 ปี) จำนวน 77,556 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 วัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) จำนวน 400,050 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5๗ และ
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 141,975 คน คิดเป็นร้อยละ 22.91 โดยในภาพรวมของกลุ่มเขต
กรุงเทพกลางถือเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 
59,559 คน คิดเป็นร้อยละ 41.95 และเพศหญิงจำนวน 82,416 คน คิดเป็นร้อยละ 58.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงจำนวนประชากรสญัชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบยีนบ้าน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖2 รายกลุ่มเขต 
ที่มา กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
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หากพิจารณาจากจำนวนผู้สูงอายุในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางเป็นกลุ่มเขตที่มีจำนวนผู้สูงอายุน้อยที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับอีก 5 กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กลุ่มเขตกรุงเทพกลางยังมีดัชนีการสูงอายุเท่ากับ
ร้อยละ 183.06 หมายความว่าในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีจำนวนผู้สูงอายุ 183.06 คน ต่อจำนวนเด็ ก 
100 คน หรือจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนเด็กเกือบ 2 เท่าตัว และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรวัย
ทำงาน พบว่ามีอัตราส่วนการพึ่งพิงวัยทำงานเท่ากับ 2.82 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน กล่าวคือวัยทำงาน 2.82 คน 
แบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน  

เมื่อพิจารณาระดับเขต พบว่า มี 2 เขตที่เป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) 
ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ มีอัตราผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 30.82 และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอัตราผู้สูงอายุ
เท่ากับร้อยละ 29.22 เขตที่เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  (Completed Aged Society) จำนวน 5 เขต 
ได้แก่ เขตพระนคร (ร้อยละ 27.69) เขตดุสิต (ร้อยละ 26.21)  เขตดินแดง (ร้อยละ 22.95)  เขตราชเทวี 
(ร้อยละ 22.26)  และเขตพญาไท (ร้อยละ 20.00)  และเขตที่เป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) จำนวน             
2 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง (ร้อยละ 19.40) และเขตห้วยขวาง (ร้อยละ 19.16)   

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ พบว่า เขตดินแดงมีจำนวนมากที่สุด โดยมีจำนวน 26,557 คน และเขต 
สัมพันธวงศ์มีจำนวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด เท่ากับ 6,514 คน และนอกจากนี้ยังพบว่าเขตที่มีอัตราผู้สูงอายุในระดับ   
ที่สูง ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิตและเขตพระนคร ยังมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าจำนวน
ประชากรวัยเด็กในพ้ืนที่ อาทิ เขตสัมพันธวงศ์ มีดัชนีการสูงอายุ เท่ากับ 332.35 กล่าวคือ มีจำนวนผู้สูงอายุ
มากกว่าจำนวนเด็กถึงสามเท่า มีจำนวนประชากรวัยแรงงานเมื่อเทียบกับวัยสูงอายุ เป็นจำนวนน้อยมากโดยมี
จำนวนวัยทำงานไม่ถึงสองคน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
 

๒.๔ ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 
 กลุ่มเขตกรุงเทพกลางมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ
หลักและสวนสาธารณะรอง คุณภาพอากาศ และขยะมูลฝอย ดังนี้  
 2.4.1 ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 

พ้ืนที่สี เขียวสะสมจากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวของ
กรุงเทพมหานคร โดยในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง พบว่า ในพ้ืนที่เขตที่มีจำนวนพ้ืนที่สีเขียวมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ 
เขตห้วยขวาง เท่ากับ 3.038 ล้านตร.ม. เขตดุสิต เท่ากับ 1.444 ล้านตร.ม. และเขตราชเทวี เท่ากับ 1.256 
ล้านตร.ม. ตามลำดับ และเขตที่มีจำนวนพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เท่ากับ 0.147 
ล้านตร.ม. เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเท่ากับ 0.291 ล้านตร.ม. และเขตพญาไท เท่ากับ 0.524 ล้านตร.ม. ตามลำดับ  
  หากพิจารณาจากจำนวนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรในพ้ืนที่เขต พบว่ากลุ่มเขตกรุงเทพกลาง          
มีอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรเท่ากับ 13.25 ตร.ม.ต่อคน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายพ้ืนที่เขตจะพบว่า          
มีอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรกระจุกตัวอยู่ที่พ้ืนที่เขตห้วยขวาง ซึ่งมีอัตราส่วนถึง 37.27 ตร.ม.ต่อคน และ
เขตดินแดงเป็นเขตที่มีอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรน้อยที่สุด โดยมีอัตราส่วนเพียง 5.41 ตร.ม.ต่อคน 
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พ้ืนที่เขต จำนวนพื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 

เขตดินแดง 662,950.40 5.41 
เขตดุสิต 1,444,206.44 15.07 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 291,707.16 6.26 
เขตพญาไท 523,639.84 7.46 
เขตพระนคร 761,915.64 14.87 
เขตราชเทวี 1,256,612.84 17.38 

เขตวังทองหลาง 837,372.11 7.47 
เขตสัมพันธวงศ์ 147,277.50 6.1 
เขตห้วยขวาง 3,038,161.22 37.27 

รวม 8,963,843.15 13.25 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  
ที่มา ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร,2563 

 
2.4.๒ สวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรอง  

  จากฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครได้
รายงานข้อมูลสวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรอง ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง โดยมีจำนวน
สวนสาธารณะหลักและสวนสาธารณะรองในพ้ืนที่รวม 19 แห่ง โดยแบ่งเป็น 

- สวนสาธารณะหลักจำนวน ๕ แห่ ง ได้แก่  ๑) สวนรมนีนาถ ๒) สวนนาคราภิ รมย์              
(สวนกรมการค้าภายใน) ๓) สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ๔) สวนสราญรมย์ ในพ้ืนที่ เขตพระนคร และ             
๕) สวนสันติภาพ ในพ้ืนที่เขตราชเทวี  

- สวนสาธารณะรองจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ๑) สวนราชเทวีภิรมย์ ๒) สวนรมย์ราชเทวี                   
๓) สวนรัฐบุรุษ ๔) สวนเฉลิมหล้า ในพื้นที่เขตราชเทวี ๕) สวนพรรณภิรมย์  ๖) สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ 
๗) สวนสุขภาพห้วยขวาง ในพ้ืนที่เขตห้วยขวาง ๘) สวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า ๙) สวนหย่อมเชิงสะพานพุทธ-
ยอดฟ้า ๑0) สวนป้อมมหากาฬ ในพ้ืนที่ เขตพระนคร ๑๑) สวนพญาไทภิ รมย์  ในพ้ืนที่ เขตพญาไท                      
๑๒) สวนสาธารณะวังทอง 1 ๑๓) สวนสาธารณะวังทอง 2 ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และ ๑๔) สวนหย่อมสมเด็จ-
พระธีรญาณมุนี ในพ้ืนทีเ่ขตสัมพันธวงศ ์
 
 2.4.๓ คุณภาพอากาศ 
  มลพิษทางอากาศที่ เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน           
2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกินค่ามาตรฐานจากแหล่งกำเนิด
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะช่วงวิกฤต (ระหว่าง
เดือนธันวาคม – เมษายนของทุกปี) ซึ่งมีสภาพอากาศนิ่งทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้  สะสม         
ในอากาศเพ่ิมมากขึ้น โดยในช่วงวิกฤตในพ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5  
 

http://203.155.220.118/green-parks-admin/index.php?m=green_parks&op=detaildata&NUID=5606
http://203.155.220.118/green-parks-admin/index.php?m=green_parks&op=detaildata&NUID=5606
http://203.155.220.118/green-parks-admin/index.php?m=green_parks&op=detaildata&NUID=2736
http://203.155.220.118/green-parks-admin/index.php?m=green_parks&op=detaildata&NUID=2525
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ไมครอน (PM2.5) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) อยู่ในช่วง 6 – 136 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เขตวังทองหลาง เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตราชเทวี 
เขตห้วยขวาง เขตดุสิต และเขตดินแดง (ตามลำดับ) สำหรับผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) (ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ช่วงวิกฤต อยู่ในช่วง 19 – 166 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เขตดินแดง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตห้วยขวาง เขตดุสิต และเขตราชเทวี 
(ตามลำดับ) ส่วนเขตพระนคร เขตวังทองหลาง เขตพญาไท และเขตสัมพันธวงศ์ ไม่ปรากฎผลการตรวจวัด PM10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 8 แสดงผลการตรวจวัดฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่
เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ระหว่างเดอืนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563) 
ที่มา กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 
 
 2.4.4 การจัดการขยะมูลฝอย 

ในปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 3.85 ล้านตัน เฉลี่ย 
10,564 ตันต่อวัน ซึ่งลดลง 142 ตันต่อวัน จากปี 2561 ที่มีปริมาณ 10,706 ตันต่อวัน  ส่วนในปี           
พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563) กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 3.54 ล้านตัน 
เฉลี่ย 9,717.91 ตันต่อวัน ซึ่ งลดลง 847 ตันต่อวัน จากปี  2562 ที่มีปริมาณ 10,564 ตันต่อวัน              
โดยในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 มีปริมาณขยะ
ทั่วไปเฉลี่ย 9,429 ตันต่อวัน ลดลงจำนวน 1,135 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.74 
 
 



 
- 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยปรมิาณมลูฝอยปีงบประมาณ 2554 – 2562  
ที่มา สำนักสิ่งแวดล้อม ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยปรมิาณมูลฝอยปีงบประมาณ 2563 เปรยีบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 รายเขต  
ที่มา สำนักสิ่งแวดล้อม ปี 2563 
 

จากค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีปริมาณมูลฝอยลดลง 
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) มกีารห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและการประกาศเคอร์ฟิว ทำให้
จำนวนประชากร รวมทั้งประชากรแฝงลดลง ปริมาณขยะจึงลดลงไปด้วย 
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ภาพที่ ๑1 แสดงปริมาณมลูฝอยที่จัดเก็บได้ในพ้ืนท่ีเขตกลุม่กรุงเทพกลางตั้งแต่ปี 2556 – 2563 
ที่มา สำนักสิ่งแวดล้อม ปี 2563 
 

เมื่อพิจารณาจากสถิติปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวม 0.59 ล้านตัน เฉลี่ย 1,627.56 ตันต่อวัน เขตที่จัดเก็บขยะได้
มากที่สุด คือ เขตดินแดง 0.10 ล้านตัน เฉลี่ย 286.36 ตันต่อวัน และเขตที่จัดเก็บขยะลได้น้อยที่สุด คือ          
เขตสัมพันธวงศ์ 0.02 ล้านตัน เฉลี่ย 54.86 ตันต่อวัน  และในปี พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน 2563) เขตดินแดง
ยังคงติดอันดับที่ 1 ที่มีการจัดเก็บขยะได้มากที่สุด 0.07 ล้านตัน เฉลี่ย 262.10 ตันต่อวัน ซึ่งลดลงจาก                
ปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 24.26 ตันต่อวัน และเขตสัมพันธวงศ์ยังคงเป็นเขตที่มีการจัดเก็บขยะได้น้อยที่สุด                
0.12 ล้านตัน เฉลี่ย 46.29 ตันต่อวัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 8.57 ตันต่อวัน 
 

๒.๕ ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญของพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางมีลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญของพ้ืนที่ ประกอบด้วย                
ถนนและทางพิเศษ คลอง รถไฟฟ้า และจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ ถนนและทางพิเศษในพื้นที่ ได้แก่ ถนนราชดำเนิน ถนนเยาวราช ถนนหลานหลวง          
ถนนพระราม ๙ ถนนเพชรบุรี ถนนพหลโยธิน ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม ๖ ถนนศรีอยุธยา ทางพิเศษศรีรัช 
ทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล 

๒.๕.๒ คลอง ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ คลองรอบกรุง คลองสามเสน คลองเปรม-
ประชากร 
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 ๒.๕.๓ รถไฟฟ้า  
ในพ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ในปัจจุบันมีรถไฟฟ้าที่เปิดบริการในพ้ืนที่แล้ว จำนวน 3 สาย 

ได้แก่   สายสีน้ำเงิน และสายสีเขียวเข้ม (BTS) และ Airport Rail Link อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 2 สาย 
ได้แก่ สายสีส้ม (บางขุนนนท์ - มีนบุรี) และสายสีม่วงใต ้(เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) และอีกจำนวน 4 สาย          
ที่มีแผนในการดำเนินการ ได้แก่ สายสีแดง สายสีชมพู สายสีฟ้า และสายสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑2 แผนทีโ่ครงข่ายเส้นทางตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ ๒๐ ปี  
               (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๕) ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  
ทีม่า : โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔), ๒๕๖๓ 
  

๒.๕.๔ จุดอ่อนน้ำท่วม2 
ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 
- จุดอ่อนน้ำท่วมถนนราชวิถี ช่วงหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธน  
- จุดอ่อนน้ำท่วมถนนพญาไท ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์  
- จุดอ่อนน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา ช่วงหน้า สถานีตำรวจนครบาลพญาไท 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 จุดอ่อนนำ้ท่วม คือ พื้นที่ที่เส่ียงต่อน้ำทว่มเม่ือฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนัก (รับความเข้มข้นของฝนได้ไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
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ภาพที่ ๑3 แผนที่แสดงรวมจุดอ่อนน้ำท่วม ๑๔ จุดในกรุงเทพมหานคร 
 
๒.๖ เศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางเป็นพื้นที ่ทีมี่ความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว            
ย่านการค้าที่สำคัญ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่เขตต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๒.๖.๑ เกาะรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองรอบกรุง มีพ้ืนที่
ประมาณ 4.1 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,563 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ 

• เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณา
เขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลอง
หลอด) เคยเป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรีมาก่อนมีพ้ืนที่ประมาณ 
1.8 ตารางกิ โลเมตร หรือ 1,125 ไร่  ตั้ งอยู่ ในท้องที่ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

• เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ บริเวณที่มี
อาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม แม่น้ำเจ้าพระยาด้าน
ทิศเหนือ คลองรอบกรุง (คลองบางลำพู-คลองโอ่งอ่าง) และ
แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้  มี พ้ืนที่ประมาณ 2.3 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,438 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่ส่วนใหญ่ของเขตพระ
นคร ได้แก่ แขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงสำราญ-
ราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ      ภาพที่ 14 แสดงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 
แขวงตลาดยอด และแขวงวังบูรพาภิรมย์                  ที่มา http://www.bangkokcarfree.com 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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๒.๖.๒ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม3  
พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชนิเวศน์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในปี พ.ศ. 2325 มูลเหตุแห่งการสร้างเกิดขึ้นเนื่องจาก ทรงเห็นว่า
กรุงธนบุรี มีชัยภูมิไม่เหมาะสมเพราะมีลำน้ำผ่านกลางเมือง เรียกว่าเมืองอกแตก เมืองลักษณะนี้ข้าศึกสามารถ
รุกรานได้ง่าย สาเหตุอีกประการหนึ่งเนื่องจาก พระราชวังกรุงธนบุรี มีวัดขนาบ  2 ด้าน คือวัดแจ้ง (วัดอรุณ
ราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทำให้ไม่สามารถขยายพระราชวังให้ยิ่งใหญ่เหมือน
พระราชวังเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวง
จากกรุงธนบุรี ซึ่งอยู่ฝากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออก ซึ่งสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่ของ
เหล่าบรรดาชาวจีนภายใต้การดูแลของพระยาราชาเศรษฐี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายชาวจีนเหล่านี้ไปตั้งหลักแหล่ง
ใหม่ ณ บริเวณที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิ์ ฯ) ถึงคลองวัดสามเพ็ง  (วัดสัมพันธวงศ์) ปัจจุบัน
คือเยาวราช โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิกรณ์และพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองในการก่อสร้าง
พระบรมมหาราชวัง และในวันที่  13 มิถุนายน 2325 เวลา 6 นาฬิกา 24 นาที อันเป็นมงคลฤกษ์ที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจาก
พระราชวังกรุงธนบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามายังพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก 
และเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบรมมหาราชวังเมื่อแรกสร้างมีเนื้อที่ 132 ไร่ แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-
พุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเห็นว่าเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งเป็นที่ประทับสำหรับพระมเหสี พระราชเทวี เจ้าจอม
และเจ้านายฝ่ายในมีความคับแคบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเนื้อที่ด้านทิศใต้ออกไปทางถนนท้ายวัง เพ่ิมขึ้น
อีก 20 ไร่ 2 งาน รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 152 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งเขตออกเป็น 3 ส่วน คือ ๑) เขตพระราชฐาน
ชั้นนอก ๒) เขตพระราชฐานชั้นกลาง และ ๓) เขตพระราชฐานชั้นใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 15 ภาพสิ่งปลูกสรา้งในบรเิวณพระบรมมหาราชวัง 

 ที่มา https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/history 
 

 
3 ข้อมูลจาก https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/history  

https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/history
https://www.royalgrandpalace.th/th/discover/history
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๒.๖.๓ ถนนข้าวสาร เดิมเป็นย่านเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตรอกที่ขายข้าวสาร เป็นแหล่งค้าขาย
ข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ซึ่งข้าวสารจำนวนมากจะถูกขนส่งมาจากฉางข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี          
ริมคลองคูเมืองเดิม หรือ ปัจจุบันก็คือ คลองหลอด เลียบมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าเรือบางลำพู เพ่ือนำข้าว
มาขายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นอกจากนี้ก็ยังขายถ่านหุงข้าว ของชำ โดยถัดออกไป   
1 ถนน จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีการค้าขายข้าวสารมากมายจึงเรียกว่าตรอกข้าวสาร 
(เพราะขนาดเล็ก) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถนนข้าวสาร หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดชุมชนขึ้น และขยับขยายต่อไป ต่อมาเริ่ม
มีร้านขายของมากขึ้น เช่น ร้านขายของเล่น ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ 

ต่อมาความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้ เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในช่วงปี             
พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปี ได้เข้ามาเช่าห้องพักอาศัยเพ่ือเที่ยว
ชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ และเริ่มมีฝรั่งเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยมีทีมงานกองถ่ายมา
อยู่กันจำนวนมาก ที่มาเช่าที่ เช่าเกสเฮาส์        
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี ก็ต้องเช่าจากบ้านที่อยู่
แถวนั้ นซึ่ งใช้ แบ่ งเช่ า จึ งเป็ นที่ มาของ        
เกสเฮาส์ เกสต์เฮ้าส์ของชาวต่างชาติเริ่มมีมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลังเริ่มมี
คนเข้ามาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นศูนย์รวมของ
พวกแบ็คแพ็กเกอร์ที่มาท่องเที่ยวประเทศ
ไทย จนเป็นที่ โด่งดังในที่สุด ก่อนที่จะมา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา กลายเป็นย่านบันเทิงยามราตรีที่
สำคัญของกรุงเทพฯ        
 

๒.๖.๔ ถนนเยาวราช  บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า, การเงิน การธนาคาร, ร้านทอง, ภัตตาคาร ร้านอาหาร, ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชนาทาวน์แห่ ง
กรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และถือว่าเป็นไชนาทาวน์หรือชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลก โดยมีระยะทางความยาวตลอด
เส้นทางประมาณ 1,510 เมตร ในช่วง
เทศกาลตรุษจีนของทุกปี ถนนเยาวราชจะ
มีความคึกคักเป็นอย่างมาก จนมีการปิด
ถนนเป็นถนนคนเดิน มีการประดับโคมไฟ  
สีแดงจำนวนมากเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตามความเชื่อของจีน  

ธุ รกิ จที่ มี ความสำคั ญ ในถนน
เยาวราชคือห้างทอง หรือร้านขายทอง ซึ่งมี
อยู่เป็นจำนวนมาก จนทำให้เยาวราชได้ชื่อ
ว่าเป็น "ถนนสายทองคำ"  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_200_%E0%B8%9B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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หลายร้านมีอายุความเก่าแก่มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการรวบรวมจำนวนร้านขายทองทั้งหมด
เฉพาะแค่ฝั่งถนนเยาวราชมีถึง 40 ร้าน และอาณาบริเวณรอบข้างอีก 132 ร้าน จัดได้ว่าเยาวราชเป็นถนน
หรือแหล่งรวมร้านขายทองไว้มากที่สุดของประเทศไทย 

ภัตตาคารหรือร้านอาหารส่วนใหญ่ในย่านเยาวราชจะเป็นร้านอาหารจีน ที่ข้ึนชื่อและมีชื่อเสียงในระดับ
โลกจะเป็นอาหารริมทางรวมถึงเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลาย บางร้านยังเป็นร้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
บีบกูร์ม็องจากมิชลินไกด์ และสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นยังคงจัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็น “สวรรค์แห่งอาหาร 
ริมทาง” นอกจากนี้ยังมีตลาดเยาวราชเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารแห้งและอาหารสดพร้อมรับประทานจำนวนมาก 
ได้รับความนิยมและเป็นที่คึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เช่น  ตรุษจีนและกินเจ อีกทั้งใน                 
ฝั่งตรงกันข้าม คือ ซอยเยาวราช 6 อันเป็นที่ตั้งศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอ๊ียะ ซึ่งเชื่อมต่อกับซอยเจริญกรุง 16 ด้านฝั่ง
ถนนเจริญกรุง ที่นี่เรียกว่า ตลาดใหม่ หรือ ตลาดเล่งบ๊วยเอ๊ียะ หรือตรอกอิสรานุภาพ ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็น
ตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และยังท่ีเป็นตั้งของร้านอาหารพร้อมรับประทานอีกจำนวนมาก 
 

๒.๖.5 ตลาดนางเลิ้ง เป็นชุมชนที่เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ  ขึ้นชื่อทางด้านอาหารทั้ง
คาวหวานให้เลือกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นย่านโปรดของ
นักชิมที่อยู่ในอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังมีตึกเก่าโบราณ
และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  ตลาดนางเลิ้งเป็นชุมชน           
ที่ มี มาตั้ งแต่ สมั ยรั ชกาลที่  5  และเป็ นตลาดบก            
แห่งแรกของประเทศไทย มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี 
บรรยากาศภายในตลาดนางเลิ้งไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่
มาก ลักษณะเป็นตลาดสดและตลาดขายของกินปกติที่มี
ร้านค้าวางของขายตลอดริมทาง 

 
๒.๖.6 ย่านประตูน้ำ เดิมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและย่านพักอาศัยชานเมือง ต่อมามีการสร้างถนน 

ประตูน้ำ ทางรถไฟ และสะพานข้ามคลองแสนแสบ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ ทำให้พ้ืนที่ย่าน
เปลี่ยนบทบาทเป็นย่านศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง ซึ่งจากการเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญระหว่างพ้ืนที่

เมืองชั้นในกับพ้ืนที่ชานเมืองฝั่งตะวันออก ส่งผลให้
เกิดศูนย์กลางการค้าสินค้าทางการเกษตรเติบโตตาม
ขึ้นมาและได้มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นย่านการค้าที่
มีทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายใน
พ้ืนที่ย่านจนกลายมาเป็นย่านพาณิชยกรรมใจกลาง
เมืองและจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายคมนาคมทางบก
และทางน้ำที่สำคัญของเมืองในปัจจุบัน สามารถ
รองรับการขยายตัวทั้ งภาคธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
บริการ และการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88
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๒.๖.7 ย่านอารีย์ เดิมเมื่อประมาณ ๗๐ - ๘๐ ปีที่แล้ว พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นทุ่งนาและอยู่อาศัย          

ในวิถีแบบดั้งเดิม ต่อมามีการก่อสร้างสถานที่ราชการและสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัย-
สมรภูมิ ฝั่งถนนสามเสน ถนนทหารที่เป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการสายทหารหลายหน่วยงานด้วยกัน        
บ้านของบุคคลสำคัญทางการเมือง บ้านของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เริ่มเกิดขึ้น ทั้งบริเวณย่านสามเสน หรือขยับ
มายังย่านราชครู (พหลโยธิน ซอย 5) และย่านอารีย์ (พหลโยธิน ซอย 7) ทำให้พ้ืนที่ย่านนี้กลายเป็นย่านที่อยู่
อาศัยของกลุ่มข้าราชการ คนสำคัญทางการเมือง รวมถึงการตั้งสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งบนพื้นที่แห่งนี้                
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์                
การเกิดข้ึนของหน่วยงานราชการใหม่ ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณย่านอารีย์จำนวนมาก ก็มีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ย่าน
อารีย์มีความเป็นย่านราชการมากขึ้น ปัจจุบันย่านอารีย์เป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับความนิยม เพราะการเดินทาง       
ที่สะดวกขึ้นด้วยรถไฟฟ้า BTS 
การเชื่อมต่อกับหลายพ้ืนที่ทั้งฝั่ง
สามเสน ฝั่งสุทธิสาร รัชดา ย่าน
อารีย์  เริ่มเกิดร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ จำนวนมาก หลายร้านถูก
กล่าวถึงในโลกออนไลน์ ได้รับการ
รีวิวจากทั้งนักชิม คนแวดวงสื่อ 
ทำให้ย่านอารีย์มีชื่อเสียงในเรื่อง
แหล่งกิน แหล่งแฮงค์เอ้าท์รูปแบบ
ใหม่ โรงพยาบาล และสถานศึกษา 

 
๒.๖.8 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดา-สุทธิสาร ถือเป็นถนนที่ยาวมาก เป็นถนนวงแหวนรอบในของ

กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 45 กิโลเมตร เริ่มจากสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ผ่านสะพานกรุงเทพ ตัดผ่าน
ถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 9 ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชาชื่น                    
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ข้ามสะพานพระราม 7 เข้าเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตัดกับถนนบางกรวย-       
ไทรน้อย ลอดใต้สะพานพระราม 6 เข้าเขตกรุงเทพฯ รวมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ และมาบรรจบที่ทางแยกท่าพระ 

ถนนสายนี้ถือเป็นถนนยุคใหม่ ก่อสร้างราว ๆ          
ปี  2 5 1 4  จากการที่ ในห ลวงรั ช กาลที่  9 
พระราชทานแนวพระราชดำรัสแก้ ไขปัญหา
การจราจร และมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนน
เพ่ิมขึ้นเป็นถนนวงแหวนเพ่ือพระราชทานเป็น
ของขวัญแก่ประชาชนแทนการสร้างพระบรม -     
ราชานุสาวรีย์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชดา-      
สุทธิสาร โดยถนนสายนี้ เริ่มเปิดใช้งานประมาณ           
ปี  2519 สำหรับย่ านรัชดาฯ ฝั่ งพระราม 9         
ในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นสวนอาหาร เต็นท์รถยนต์ 
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และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จนกระทั่งปี 2530 เป็นต้นไปที่เริ่มเห็นห้างสรรพสินค้ายุคแรก ไม่ว่าจะเป็น            
ห้างสยามจัสโก้ ห้างโรบินสัน ห้างเยาฮัน มาปักธงเปิดให้บริการย่านนี้ เพราะต่างมองว่าถนนสายใหม่แห่งนี้ ต้องมี
ศักยภาพในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ย่านรัชดาฯ ฝั่งพระราม 9 ก่อนที่จะมีรถไฟฟ้า MRT นั้น การเติบโตในแง่
โครงการเชิงพาณิชย์ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้หวือหวามากนัก แต่ในแง่การอยู่อาศัยถือว่าเติบโตเร็วมาก 
จนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ห้างสรรพสินค้าบางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการต่อได้ อาคารสำนักงาน
ขนาดเล็กหลายแห่งทิ้งร้าง ทำให้ภาพรวมย่านรัชดาฯ พระราม 9 ในอดีตไม่ได้สดใสอย่างที่นักลงทุนหลายฝ่าย
คาดการณ์ แต่เมื่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเปิดให้บริการในราวปี 2547 ภาพของย่านรัชดาฯ พระราม 9       
ก็เปลี่ยนแปลงรอบใหม่ จากความนิยมในการใช้บริการรถไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน ทำให้ปริมาณผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้
เติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังจากรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ ผลักดันให้กลุ่มทุนที่เคยเก็บที่ดินย่านนี้ไว้
เก่าแก่เริ่มนำมาพัฒนาทำให้เกิดศูนย์การค้าใหม่ๆ ห้างดิสเคาน์สโตร์ อย่างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่วนห้างสรรพสินค้า
เก่าก็เปลี่ยนมือไปสู่ศูนย์การค้าใหม่ ซึ่งมีผลให้ภาพรวมทั้งย่านรัชดาฯ พระราม 9 กลับมามีสีสันอีกครั้ง นอกจากนี้ 
การเกิดขึ้นของอาคารสำนักงานเกรดเอบนถนนสายนี้ เช่น อาคารจีแลนด์ทาวเวอร์ อาคารยูนิลีเวอร์ อาคารเดอะ-
ไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ การย้ายมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ยังมีผลให้ภาพรวมของย่านรัชดาฯ พระราม 9 เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ไม่ได้เป็นย่านที่มีแต่ภาพความเป็น
เอ็นเตอร์เทนเมนท์เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต แต่ยังมีความเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ด้วย ปัจจุบันย่านรัชดาฯ 
พระราม 9 ได้กลายเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ หรือ New CBD ไปแล้ว หลังจากที่มีอาคารสำนักงานกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินย้ายเข้ามา อีกท้ังยังมีแหล่งช้อปปิ้งใหม่ๆ ห้างเอสพลานาด รัชดาลัยเธียเตอร์ ห้างเดอะสตรีท รัชดา  
แหล่งเที่ยวกลางคืนริมถนนรัชดา ตลาดนัดรถไฟ ที่ดึงดูดให้นักชิม นักช้อปต้องมาเยือนรวมถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีนที่เดิมก็นิยมพักอาศัยย่านรัชดาฯ และเที่ยวย่านนี้แล้ว แต่เมื่อมีแหล่งกินแหล่งช็ อปใหม่ๆ               
ก็นักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามามากขึ้น 
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๒.๖.9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นวงเวียนอยู่กึ่งกลางระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 ถนนราชวิถี และถนนพญาไท โดยบริเวณเกาะกลางนั้นเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
ไทยคือ “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ” อนุสาวรีย์ฯ สร้างขึ้นเพ่ือเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตใน
กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 
160 นาย โดยพลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 และจอมพล  
ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 มีสถาปนิกผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ฯ คือ 
หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ก่อนที่จะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย์ บริเวณจุดตัดของถนนแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า           
“สี่แยกสนามเป้ า” อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
นับเป็ นอีกหนึ่ งย่ านที่ มี การสัญจรคึกคัก 
เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางในการสัญจร
ของผู้คนมากมาย ซึ่งบริเวณโดยรอบวงเวียน
นั้ น เป็ นที่ ตั้ งของป้ ายจอดรถประจำทาง         
ไม่เพียงแต่เฉพาะรถโดยสารเท่านั้น ย่านแห่งนี้
ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ เรียกได้ว่าอนุสาวรีย์ฯ เป็นจุดที่มี  
การคมนาคมที่สำคัญจุดหนึ่งของกรุงเทพฯ  
 
๒.๗ ลักษณะชุมชนของพ้ืนที่ 
ตารางท่ี ๔ แสดงจำนวนชุมชนในพ้ืนทีเ่ขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พื้นที่เขต จำนวนชุมชน 
พระนคร 20 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 14 
สัมพันธวงศ์ 17 

ดุสิต 44 
พญาไท 24 
ราชเทวี 24 
ดินแดง 23 
ห้วยขวาง 22 
วังทองหลาง 19 

รวม 207 

ร้อยละ (ของกทม.) 10.81 

กรุงเทพมหานคร ๒๐16 
   ที่มา : สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร (คำนวณโดยผู้ศึกษา) 
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 จากตารางที่ ๔ ซึ่งแสดงจำนวนชุมชนจัดตั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ พบว่า กลุ่มกรุงเทพกลางมีจำนวนชุมชน 207 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๘๑ ของจำนวนชุมชนทั้งหมด ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวน ๒,๐๑๖ ชุมชน โดยพ้ืนที่เขตที่มีจำนวน
ชุมชนมากที่สุด คือในพ้ืนที่เขตดุสิต  โดยมีจำนวน 44 ชุมชน และพ้ืนที่เขตที่มีจำนวนชุมชนน้อยที่สุด คือ            
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีเพียง 14 ชุมชน จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่าประเภทของชุมชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง คือ ประเภทชุมชนแออัด  
 

๒.๘ ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 
 

ตารางที่ ๕ ประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่ เขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำแนกตามประเภทประชาคม
หลักและสำนักงานเขต 

ประเภทประชาคมหลัก 

สำนักงานเขต 

รวม 

พร
ะน

คร
 

ป้อ
มป

รา
บฯ

 

สัม
พัน

ธว
งศ

์ 

ดุส
ิต 

รา
ชเ

ทวี
 

พญ
าไ

ท 

ดิน
แด

ง 

ห้ว
ยข

วา
ง 

วัง
ทอ

งห
ลา

ง 

กลุ่มคณะกรรมการชุมชน  14 1  25 21  1 2 64 
กลุ่มการศึกษา/สถาบันการศึกษา 1 10  1   4     1 17 
กลุ่มอาชีพ  5     1 4     1 1 12 
กลุ่มอาสาสมัคร 2   2 1 1 2 2 1 1 12 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ 2   3 1       1 1 8 
กลุ่มภาครัฐ   5       2       7 
ประชาคมหลัก 4           1     5 
กลุ่มศาสนา   4       1       5 
กลุ่มวัฒนธรรม   1   1 1 1       4 
กลุ่มผู้สูงอายุ 2     1 1         4 
องค์กรชุมชน       1       1 1 3 
สมาคม/มูลนิธิ             2 1   3 
กลุ่มเด็กและเยาวชน   1   1   1       3 
กลุ่มภาคเอกชน           3       3 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม         1         1 
กลุ่มกิจกรรมด้านสุขภาพ         1         1 
กลุ่มด้านกีฬา         1         1 
กลุ่มบุคลากรเขต       1           1 
ผลรวมทั้งหมด 16 35 6 9 35 35 5 6 7 154 
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สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานขอให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำทะเบียนประชาคม

ที่มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่เขต/กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (รายละเอียดตามหนังสือสำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๒/๗๗๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) โดยสรุปภาพรวม
ทะเบียนประชาคมพ้ืนที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางรายละเอียดตามตารางที่ ๕ มีประชาคมทั้งสิ้น ๑๕๔ กลุ่ม             
โดยเป็นประชาคมกลุ่มคณะกรรมการชุมชนมากที่สุด เท่ากับ ๖๔ ประชาคม  และพ้ืนที่เขตที่มีประชาคม        
มากท่ีสุดได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท และเขตราชเทวี โดยมีจำนวนเขตละ ๓๕ ประชาคม  

 
 

  



 
 

บทท่ี ๓ 
กระบวนการศึกษา 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
 เป็นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
ผู้แทนภาคประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ในการแลกเปลี่ยนบริบทเชิงพื้นที่เพ่ือกำหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 
 
3.2 แนวคิดและทฤษฏี  
 แนวคิดในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ในการศึกษาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท หัวหน้าภาควิชา
ออกแบบชุมชนเมือง และดร.พีรียา บุญชัยพฤกษ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ซ่ึงได้นำเสนอแนวคิดหลักในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยกำหนดมุมมองในการกำหนดนโยบายเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือไปสู่การจัดการพ้ืนที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก คือ  

๑. กำหนดนโยบาย เป็นการกำหนดกรอบการออกแบบเมือง การออกแบบอย่างยั่งยืน เอกลักษณ์
เมือง และความร่วมมือกับชุมชน  

๒. ออกแบบเมือง ต้องพิจารณาในหลากหลายมิติ และพิจารณาบริบทต่าง ๆ ของเมือง 
3. การลงทุน คือการคัดสรรผู้เกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางที่กำหนด  
๔. ควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนการให้การพัฒนาเมืองยังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  
5. การจัดการพ้ืนที่เมือง กล่าวคือจัดการต้นทุนเมือง จัดการปัญหาเมืองได้นั้นเอง  

โดยส่วนที่สำคัญในการวางแผนและจัดการกับบริบทเมือง จำเป็นต้องมีการทบทวนบริบทการพัฒนาของพื้นที่         
ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ต้นทุน (Asset) พลวัติ (Dynamic) ข้อจำกัด (Constrain) และ โอกาส(Opportunity) 
เพ่ือสร้างทางเลือกการพัฒนา โดยประเด็นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จะพิจารณาจาก ๑) โครงสร้างของเมือง           
(Urban Structure) เมืองที่มีโครงข่ายถนน การคมนาคมสาธารณะทางเท้าที่ดี ๒) การใช้พ้ืนที่และกิจกรรมในเมือง 
(Use and Activity) เมืองที่มี พ้ืนที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจท้องถิ่นมี พ้ืนที่ทำงาน มีชุมชนที่ปลอดภัย             

๓) สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) เมืองที่มีการ
บริการสาธารณะ เอ้ืออำนวยให้ ใช้ชี วิต ได้         
ทั้งกลางวันและกลางคืน ๔) สภาพแวดล้อม 
(Environment) เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี             
มี พ้ื นที่ สี เขียว และ ๕) ประสบการณ์ เมือง 
(Urban Experience) เมืองที่ เป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนมี พ้ืนที่ทางสังคม ซึ่ งแนวคิด
ดังกล่าวจะเป็นกรอบแนวคิดหลัก ในการศึกษา
ครั้งนี้ โดยใช้กระบวนการในการทบทวนบริบท
ของเมืองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปสู่การกำหนด
นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลางต่อไป 

ภาพที ่16 แสดงแนวคิดการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่  
ที่มา เอกสารประกอบการบรรยายของ ผศ.ดร.สิงหนาท  แสงสีหนาท 2 มีนาคม 2563 
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3.๓ ขั้นตอนการดำเนินการ  

3.3.1 การศึกษา ทบทวน ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
                   - ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากรของเขตและกลุ่มเขต 
                   - ทบทวนบรบิทของพ้ืนที่เพ่ือนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน 
          3.3.2 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
          3.3.3 สรุปบริบทเชิงพ้ืนที่และข้อเสนอแนะจากประชาชนและส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตเพ่ือพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองความคิดเห็นของประชาชน 
          ๓.3.4 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานเขต เพ่ือกำหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่ของสำนักงาน
เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง  
 ๓.3.5 จัดทำร่างแนวทาง/โครงการเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ๓.3.6 นำเสนอแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยนำเสนอผลการศึกษา ทบทวนต่อผู้บริหาร 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป 
๓.4 ประชากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 การกำหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ได้กำหนดให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้แทนประชาคมที่สำนักงานเขตคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนจำนวนเขตละ 1 – 2 คน 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการ
กำหนดนโยบายและร่วมการดำเนินโครงการ โดยผู้แทนประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต มีบทบาท
ในการสะท้อนบริบทในด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาของพ้ืนที่ และผู้บริหารสำนักงานเขตมี
บทบาทในการรับฟังข้อเสนอแนะและใช้ปัจจัยในพื้นที่ร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะห ์

 
๔.๑ ผลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
 จากการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเขต        
ราชเทวี ซึ่งมีประชาคมที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตทั้ง ๙ สำนักงานเขต เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่ม           
เพ่ือดำเนินกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม ตามพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ดั้งนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนคร 
 กลุ่มที่ ๒ เขตพญาไท เขตราชเทวีและเขตดุสิต 
 กลุ่มที่ ๓ เขตดินแดง เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง  
 ในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีหัวข้อในการระดมความคิดเห็น ได้แก่ การระบุต้นทุน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ        
ในการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้  

4.1.1 กลุ่มที่ 1 (ประกอบด้วยผู้แทนจากเขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนคร) 
1. เขตสัมพันธวงศ์ มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็นได้แก่ ๑) นางสาวปณัฐพรรณ ลัดดากลม             

กลุ่มปั้นเมือง ๒) นายภิชาติ บุญสัมพุทธ รองประธานชุมชนฯ ๓) คุณณัฏฐวีร์ แตงน้อย สำนักงานส่งเสริม-
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๔) คุณพิมพรรณ สังข์กรณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ๕) คุณปิยะพร           
สวัสดิสิงห์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๖) นางสาวปาริชาต สาหร่าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนในพ้ืนที่ 
๑. เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี บริเวณถนนเยาวราช ตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง               

มีพ้ืนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรและค้าขายของผู้คนในสมัยก่อนจน
กระทั้งเริ่มมีการตัดถนนเช่นในปัจจุบัน พื้นที่เล็กทำให้สามารถเดินเท้าในพ้ืนที่ได้ และมีระบบขนส่งสาธารณะ
ทั่วถึง มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านพ้ืนที่เขต ในสถานีวัดมังกรฯ สามารถเดินเชื่อมต่อผ่านซอย
แปลงนามไปสู่ถนนเยาวราชได้  

๒. เป็นแหล่งค้าขายสินค้า ย่านเยาวราช ตลาดเก่า - ตลาดเล่งบ๊วยเอ๊ีย แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ
สำหรับประกอบอาหารเกรดเอ ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคลุมสินค้าสำหรับประกอบอาหารทุกชนิด 
เกาลัด เห็ดหอม เครื่องเทศ พริกไทย ยาจีน ซึ่งข้ึนชื่อเรื่องจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสั่งสมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการประกอบอาหาร การใช้วัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแหล่งจำหน่ายทองคำใหญ่ที่สุด         
ในประเทศไทย ย่านสำเพ็ง มีการค้าขายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งผสมผสานการนำศิลปวัฒนธรรมมา
ผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมชาวจีน โด ยถูกขยายไปสู่การจำหน่ายสินค้า               
เชิงศิลปวัฒนธรรมชาวจีน ทักษะงานฝีมือเฉพาะด้านที่เชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรมจีน เช่น หมอนไหว้เจ้า พัดอย่างดี 
แถวสะพานหันมีเครื่องสมุนไพร  

๓. มรดกทางภูมิปัญญาของผู้คนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนที่ ที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านสินค้าที่จำหน่าย ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่สำคัญ ถนนเยาวราช ถนนแปลงนาม 
ตลาดน้อย  
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ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน (Urban structure) 
• พ้ืนที่มีความแออัด คับแคบ และเป็นย่านเศรษฐกิจดั้งเดิม  
• ทางเท้าไม่ต่อเนื่อง ไม่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะและไม่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
• ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และที่ดินของเอกชน           

รายใหญ่โดยมีการทำสัญญาแบบปีต่อปี ทำให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ 
• กฎหมายอาคารที่ใช้กฎหมายเดียวทั่วกรุงเทพและพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตโนโกสินทร์ ไม่รองรับ

การบริบทของพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ์ 
• พ้ืนที่จอดรถมีน้อย ทำให้จอดรถยาก ผู้คนมักจอดริมถนนส่งผลให้การจราจรติดขัด 

๒. การใช้พื้นที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity)  
• พ้ืนที่ทำกิจกรรมของชุมชนมีน้อยและมีขนาดเล็กมาก 
• การพัฒนาของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ เช่น สะพานทางเลียบแม่น้ำ

เจ้าพระยา ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะบดบังทัศนวิสัยของบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
๓. สภาพแวดล้อม (Environment) 
• พ้ืนที่สีเขียวมีน้อยมาก เนื่องจากพ้ืนที่ค่อนข้างแออัดและมีการใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยส่วน

ใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ 
• ขาดความเป็นระเบียบของการทิ้งขยะและของเหลือใช้ 
• ขาดการจัดการไขมันจากอาหาร (ในท่อน้ำทิ้ง) 

๔. แหล่งเรียนรู้ พื้นที่ทางสังคม (Urban experience) 
• ธุรกิจและทักษะดั้งเดิมในพื้นที่ไม่ได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์หรือผู้สืบสานต่อ 

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา/โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมเสนอ 
๑. จากปัญหาการจราจรในพ้ืนที่แม้จะมีระบบขนส่งทางรางเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินบริการในพ้ืนที่

แล้วแต่ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายในพ้ืนที่ยังไม่นิยมที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และนิยมใช้บริการรถยนตร์
ส่วนบุคคลและรถสาธารณะในรูปแบบอ่ืนๆ เช่นเดิม ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรใน พ้ืนที่ได้            
ซึ่งประชาคมในพ้ืนที่เคยทดลองการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดเวลาสำหรับรถขนส่ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจรสำหรับนักท่องเที่ยว จึงเสนอให้มีการร่วมมือพัฒนาจุดจอดรถในบริเวณ
รอบนอกพ้ืนที่  ที่ยังสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ เช่นในพ้ืนที่คลองสาน หรือพ้ืนที่ เขตรอบ  ๆ                   
เขตสัมพันธวงศ์ และจัดบริการรถสาธารณะในลักษณะ FEEDER เพ่ือขนส่งผู้สัญจรเข้าพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้รองรับกับคนทุกวัย (Universal Design Footpath) และจัดทำแผน
ที่เส้นทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน (WAY Finding) เพ่ือเชื่อมโยงระบบขนส่งกับแหล่งท่องเที่ยวจากจุด สู่ จุด รวมถึง
ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเส้นทางได้ อาจพิจารณา                 
ทำหลังคาคลุมทางเท้าเพ่ือกันแดด กันฝน อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

๓. จากข้อจำกัดเกี่ยวกับธุรกิจดั้งเดิมในพ้ืนที่ไม่ได้รับการสืบทอดสานต่อ จึงมีข้อเสนอแนะให้
ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงต้องหาวิธีการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจใหม่ โดยอาจทำ
เป็น Market place ใหม่ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่มาจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจสินค้าให้มากยิ่งข้ึน 
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๔. การแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ อาทิ กฎหมายอาคาร การพัฒนาของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่

ประวัติศาสตร์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่ดินของเจ้าของที่ดิน ควรอาศัยกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาในภาพรวมต่อไป 
 

 ๒) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็นได้แก่ ๑) นายสมชาย ธนกุสุมาลย์ ประธาน 
สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๒) นายสมพงษ์ โชติวรรณ ชุมชนย่านนางเลิ้ง ๓) นางสาวกมลจันทน์            
ม่านโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนในพ้ืนที่  
๑. เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ย่านนางเลิ้ง ถนนราชดำเนิน คลองผดุงกรุงเกษม โรงหนังเฉลิม

ธานี โรงหนังที่เป็นโรงไม้ แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีถนนสายหลักพาดผ่านในการสัญจรเชื่อมโยง
ระหว่างกรุงเทพชั้นใน ชั้นนอก และฝั่งธนบุรี อาทิ ถนนราชดำเนิน ถนนหลานหลวง เป็นแหล่งศิลปหัตถกรรม 
บ้านนราศิลป์ ปักชุดละครไทย การตีบาตรพระท่ีชุมชนบ้านบาตร  

๒. มีสถานที่สำคัญทางศาสนา อาทิ วัดเทพศิรินทร์ วัดสระเกศวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)             
วัดมังกรกมลาวาศ (วัดเล่งในยี่) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ ของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนจนถึงปัจจุบัน 

๓. เป็นแหล่งค้าขายสินค้า ย่านวรจักร แหล่งจำหน่ายอะไหล่รถยนตร์ ถนนหลานหลวง จำหน่าย
บรรจุภัณฑ์ ตลาดโบ๊เบ๊ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริเวณวงเวียน ๒๒ กรกฎา แหล่งท่องเที่ยวที่ผสมกับ
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมถึงแหล่งจำหน่ายยางรถยนต์ ตลาดนางเลิ้ง
แหล่งจำหน่ายอาหารที่มีชื่อเสียงเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็น
สถานที่ทำกิจกรรมของคนในชุมชนในปัจจุบัน ถนนสายไม้ แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้  

๔. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว กระจายทั่วพื้นที่ อาทิ แหล่งละคร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ บริเวณ
ถนนหลานหลวง ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีการตั้งคณะละคร วงปี่พาทย์ จนถึงปัจจุบัน  

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
๑. โครงสร้างพื้นฐาน (Urban structure) 
• พ้ืนที่ส่วนบุคคลกระจายทั่วพ้ืนที่เขต และพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์  
• บางจุดไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ (บริเวณถนนพะเนียง ถนนหลานหลวงบริเวณสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ)  
• ถนน ตรอก ซอยขนาดเล็ก ลำบากต่อการเข้าบริหารจัดการ ดูแล ปรับปรุง 
• เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่มีระยะทางท่ีไกลจากกัน 

๒. การใช้พื้นที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity)  
• การจัดระเบียบจุดผ่อนผัน  
• ผู้ประกอบการมาสร้าง guest house ในพ้ืนที่ทำให้กระทบกับการอยู่อาศัยของคนในชุมชน 
• ขาดตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. สภาพแวดล้อม (Environment 
• ปัญหาจัดการขยะในแหล่งการค้า (ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดมหานาค)  
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๔. แหล่งเรียนรู้ พื้นที่ทางสังคม (Urban experience) 
• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐาน อาทิ รถไฟฟ้า กระทบต่อการดำรงชีวิตของแหล่งเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมในชุมชนดั้งเดิมท่ีถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน  
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา/โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมเสนอ 
๑. ควรมีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกฎหมายเพ่ือจำกัดพ้ืนที่การประกอบการใน

ลักษณะห้องพักในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประกอบการและลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชน รวมถึงการปรับระเบียบการอนุญาตให้ประชาชนค้าขายในจุดผ่อนผันในชัดเจน 

๒. การแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งการค้า ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่เขต ควรประสานความร่วมมือในการ
ดำเนินการจัดการขยะอย่างใกล้ชิดและจริงจัง 

๓. ควรสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าท่ีเกิดจากการผลิตในชุมชน 
 

๓) เขตพระนคร  มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็นได้แก่ ๑) นางพิมพ์ศิริ สุวรรณนาคร กรรมการประชาคม
บางลำพู ๒) นางสาวสุวรรณา ธนบุญสมบัติ ชมรมผู้สูงอายุรวมใจพัฒน์ ๓) นายฉัตรชัย ศุขโชติ เจ้าพนักงานพัฒนา-
สังคมปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพระนคร โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดังนี้ 

เขตพระนครเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย เมื่อพูดถึงกรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติคือ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่คนส่วนใหญ่
เรียกว่า “วัดพระแก้ว” โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามประมาณ 
25,000 คน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 300 – 400 ล้านบาทต่อปี โดยผู้ เข้าชมส่วนใหญ่จะเป็น
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ 
        นอกจากนี้เขตพระนครยังมีย่านการค้าและแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ 
ย่านบางลำพู ย่านพระอาทิตย์ ย่านวังบูรพาและพาหุรัด ย่านบ้านหม้อ ย่านปากคลองตลาด ย่านสามแพร่ง 
ย่านท่าช้าง ท่ามหาราช ท่าพระจันทร์ และโดยเฉพาะย่านถนนข้าวสาร ที่เป็นแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มี
ชื่อเสียง อีกทั้งถนนข้าวสารยังมีชื่อเสียงจากการเป็นแลนด์มาร์คในการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ
ประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสาร
ประมาณ 200,000 คน (วันละ 50,000 คน) สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้ปีละ 200 ล้านบาท 
กล่าวได้ว่าเขตพระนครเป็นพ้ืนที่ที่มีเสน่ห์ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลงใหล
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนให้เข้ามาในพ้ืนที่ได้เป็นจำนวนมาก 
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ด้วยสถานการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดเกินกว่าพ้ืนที่เดิมจะรองรับได้ ประกอบกับ

ความไม่เอ้ืออำนวยในระบบการใช้ที่ดิน และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ที่จอดรถ  
ความคับแคบของถนน ได้ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้จากการแปรสภาพมาสู่พ้ืนฐานเศรษฐกิจ ได้ทำให้ในแต่ละปีเขตพระนครต้องรองรับนักท่องเที่ยว
จำนวนหลายล้านคน ภาคการค้าเติบโตจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี บ้านเรือนที่เคยเป็นที่อยู่
อาศัยของคนในพ้ืนที่เดิมก็เปลี่ยนสภาพเป็นโรงแรม โฮสเทล ห้องเช่ารายวัน/รายเดือน คนที่มีกำลังก็เลือกท่ีจะ
ย้ายออกจากพ้ืนที่ไปพักอาศัยในเขตอ่ืนหรือจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิถีชีวิตความสงบที่ เคยมีก็ถูกแทนที่ด้วย
นักท่องเที่ยว (พบมากบริเวณวัดสังเวช) เกิดปัญหาการกระทบกันระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยว สถานประกอบการ 
ร้านอาหารในเวลากลางคืน กับศาสนสถาน (พบมากในย่านบางลำพู) ตลอดจนการรุกล้ำพ้ืนที่ฟุตบาท/ถนนเพื่อ
ประกอบอาชีพค้าขายโดยกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาแสวงโอกาส (พบมากบริเวณถนน
ข้าวสาร พาหุรัด และวัดตรีทศเทพวรวิหาร) สิ่งเหล่านี้ได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตและทำลายวิถีการทำมาหากิน
ของคนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเสียง ขยะ มลภาวะทางอากาศ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะพบมากในบริเวณพ้ืนที่โซนเหนือของเขตพระนคร (พ้ืนที่สีเหลือง) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แผนที่แบ่งโซนเขตพระนครตามสภาพปัญหา 
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
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 เมื่อพิจารณาจากแผนที่ข้างต้น จะพบว่าโซนพ้ืนที่สีชมพูจะเป็นพ้ืนที่ชั้นกลางที่เต็มไปด้วยศาสนสถาน 
(วัด มัสยิด ศาลเจ้า) สวนสาธารณะ พระราชวังและวัง สถานที่ราชการ ชุมชน และร้านอาหาร ทำให้ช่วง
กลางวันพ้ืนที่โซนดังกล่าวจะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและทำงานเป็นจำนวนมาก            
แต่ในช่วงกลางคืนคนจะเดินทางออกนอกพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวจะเคลื่อนย้ายไปในโซนสีเหลืองแทน ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้พบคนเร่ร่อนไร้ ที่พ่ึงพิงเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะและตรอก/ซอย            
ที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่าน จะเป็นที่ปักหลักอาศัยของคนกลุ่มนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการนำคนเร่ร่อนไปพักยังสถานที่             
ที่จัดเตรียมไว้ให้ ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพที่จำเป็น แต่ผู้แทนประชาคมมีความเห็นว่า วิธีการดังกล่าวไม่ได้
รับผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะท้ายที่สุดแล้ว คนเร่ร่อนก็ยังกลับมาอาศัยในพ้ืนที่เดิมที่อาศัยอยู่ ทั้งนี้คนเร่ร่อน
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้ามากรุงเทพมหานครเพ่ือรอรับการช่วยเหลือ โดยสาเหตุที่
คนเร่ร่อนไม่ยอมออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากมีประชาชนผู้ใจบุญนำสิ่งของ อาหาร เงิน มาให้คนเร่ร่อนอยู่
ตลอดเวลา และบางครั้งพบว่ากลุ่มผู้เร่ร่อนได้มีการดื่มแอลกฮอล์ ทำให้ประชาชนที่อาศัยหรือต้องสัญจรผ่านใน
บริเวณดังกล่าวเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหานี้พบมากในบริเวณตรอกสาเก หลังศาล
เจ้าพ่อเสือ และสวนรมมณีนาถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 พ้ืนที่ที่พบคนเร่ร่อนเป็นจำนวนมากในเขตพระนคร 
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเขตพระนคร  
ได้ทำให้วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นโจทย์สำคัญของกรุงเทพมหานครคือ จะทำอย่างไรให้การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเขตพระนครมีความยั่งยืน เกิดการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
แทนที่จะยึดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาถนน
และฟุตบาทให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ปรับเปลี่ยนเขตพระนครให้เป็นเมืองเดินได้ (Walkable city) 
ส่งเสริมให้คนใช้การเดินเท้าและจักรยานในการสัญจรระยะสั้น  ทำทางเท้าให้กว้าง มีร่มเงา ไม่มีสิ่งกีดขวาง  
การทำทางจักรยานที่แยกจากทางรถยนต์เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะไม่ใช่การพัฒนาเฉพาะ
จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนกับ  
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ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวกับชุมชน เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตพระนครมีข้อจำกัดในเชิง
พ้ืนที่ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความกะทัดรัดของเมืองให้เป็นประโยชน์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเดินทางให้
เอ้ือต่อการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของเขต
พระนคร ซึ่งปัจจุบันเขตพระนครมีผู้สูงอายุ (ประชาชนที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 13,912 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.36 ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged society) ตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งจากการสอบถามตัวแทนประชาคม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุคือผู้ที่ใช้ทางเท้า
และสะพานข้ามคลองในการไปซื้อของอยู่เป็นประจำ      แต่ปัญหาคือทางเท้าและสะพานข้ามคลองที่จะ
เชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับตลาดนั้นไม่เอ้ือต่อการสัญจรของผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ไม่มีทางลาดสำหรับรถเข็น 
ไม่มีราวจับ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเมืองของเขตพระนครจึงต้องอยู่บนหลักการของความยั่งยืน การ
เติบโตของเศรษฐกิจจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ทั้ง 3 ส่วนจะต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้
ทุกภาคส่วนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่กระทบต่อวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่ 
 -เสนอให้มีการแบ่งเขต (Zoning) พ้ืนที่การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็น
ระเบียบ กำหนดกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรม บ้านพักที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว กับประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานบันเทิงในเวลากลางคืน 
 - จัดทำป้ายสัญลักษณ์ เส้นจราจร ฟุตบาท ทางม้าลาย ให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาหาบเร่แผงลอยที่
รุกล้ำพ้ืนที่สาธารณะ ปัญหาการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบ ทำให้การจราจรติดขัด ตลอดจนรถทัวร์ที่จอดรับ -ส่ง
นักท่องเที่ยวและไม่ดับเครื่องยนต์ ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
 - เน้นย้ำเรื่องการกวดขันวินัยจราจร การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำผิดในพ้ืนที่
สาธารณะ เช่น ฟุตบาท สวนสาธารณะ ชุมชน เป็นต้น  
 - ในการทำงานขอให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานเขตพระนคร สำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนัก
เทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 2. ประเด็นเรื่องการอยู่อาศัยของคนเร่ร่อนในพ้ืนที่สาธารณะ 
 - คัดกรองแยกคนเร่ร่อนกับผู้ป่วยจิตเวชออกจากกัน โดยผู้มีอาการป่วยทางจิตต้องส่งเข้าสู่
กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชของรัฐ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ตลอดจนการพัฒนาสถาน
สงเคราะห์ให้มีกระบวนการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่คนเร่ร่อนเมื่อได้รับการ 
คัดกรอง ควรส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบสวัสดิการของรัฐบาล และนำตัวส่งเข้าไปในสถานสงเคราะห์เพ่ือดูแลให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 - จัดหาที่พักให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารและการเลี้ยงดูเท่าที่จำเป็น 
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  
พร้อมทั้งขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจในการตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ให้กับประชาชนที่ต้องอาศัยและสัญจรในพื้นที่ท่ีมีกลุ่มคนเร่ร่อนเป็นจำนวนมาก 
 - การทำงานต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
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 3. ประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ 
 - ขอให้มีตรวจสอบและปรับปรุงสาธารณูปโภค ได้แก่ ทางเท้า ทางม้าลาย สะพานข้ามถนน/คลอง 
ราวจับบันได ที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
๔.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ (ผู้แทนประชาคมเขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี) 

๑) เขตดุสิต มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) นางสาวนัยนา ยลจอหอ ประชาคมเขตดุสิต           
๒) นายอุบล ม่วงทิม ประชาคมเขตดุสิต ๓) นางวันเพ็ญ แช่มลือนาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดุสิต
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ต้นทุนในพื้นที ่
 1. ด้านขนส่ง/จราจร ผังเมือง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การจราจรคล่องตัว เนื่องจากการมีความ
พร้อมด้านโครงข่ายการจราจรทั้งถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย และเส้นทางลัด ทำให้จราจรคล่องตัว         
มีอาสาจราจรและเทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร มีถนนและภูมิทัศน์สวยงาม 
เป็นระเบียบและ มีการจัดพ้ืนที่ตามหลักของการผังเมืองมีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย มีอาคารสูงมี
จำนวนน้อยเนื่องจากมีเขตพระราชฐานในพ้ืนที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม 
และศิลปะอย่างมากมาย รวมทั้งเป็นเขตพระราชฐาน มีสถานที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง เช่น พระตำหนักจิตร -           
ลดารโหฐาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระที่นั่งวิมานเมฆ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน และพระที่นั่งอนันต-
สมาคม นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ รัฐสภา เป็นต้น 
 2. ด้านเศรษฐกิจ มีย่านค้าขายเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของของประชาชนหลายแห่ง มีตลาดของ
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดเทวราช และตลาดของเอกชนเช่น ตลาดมหานาค ตลาดผลไม้สะพานขาว 
ตลาดศรีย่าน ตลาดนครไชยศรี ตลาดราชวัตร ตลาดวัดจันทรสโมสร นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้า เช่น ฟอร์ด -         
ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หา้งแมคโครสาขาสามเสน ห้างไอมอลล์สาขาสามเสน ห้างสุพรีมคอมเพล็กซ์ เป็นต้น   
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล  ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง มีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพอาหารที่ประชาชนบริโภคมีความสะอาด เนื่องจากมีแหล่งอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบใน
ระดับดี และสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้ 

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
๑. ด้านกายภาพ มีหาบเร่แผงลอยมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชั้นใน ปัญหาด้านสิ่งปลูกสร้าง โครงการ 

ปรับปรุงทางเท้าล่าช้า เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคของหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง มีอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างที่หลากหลาย ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย และไม่ได้
รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ตระหนักในเรื่องสุขาภิบาล มีการชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่
บ่อยครั้ง ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่ประสบผลสำเร็จ และทำให้ต้องเพ่ิมกำลังรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 

3. ด้านผลกระทบจากภัยพิบัติและความมั่นคง พ้ืนที่เขตดุสิตมีพ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำ
ให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมาก และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทำให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ การรักษาความปลอดภัยอาจทำได้ยากข้ึน 

4. ด้านกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ค่อยตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
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๕. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและการเรียนรู้ของประชาชน อุปกรณ์รองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีภายนอกไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอ ระบบอำนวยความสะดวกไม่รวดเร็ว ทำให้ไม่
สามารถตอบสนอง กับระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการความรวดเร็วได้ 

ข้อจำกัด 
 มีพ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมาก และมีปัญหา
มลพิษ เพราะในพ้ืนที่มีวัดจำนวนมากถึง 14 วัด โดยเป็นวัดที่มีเมรุเผาศพจำนวนถึง 8 วัดและมีชุมชนที่ พ้ืนที่
ข้างเคียงกับวัดเป็นส่วนใหญ่ จึงมีโอกาสที่มลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณนั้น ทั้งนี้ พื้นที่เขตดุสิตยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญระดับประเทศหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพระราชวังดุสิต
และหมู่พระที่นั่ง รัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล ศาสนสถานและโบราณสถาน ซึ่งหากเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 
เกิดอุทกภัย วาตภัย ฯลฯ    ในพ้ืนที่ก็จะส่งผลกระทบต่อสถานท่ีสำคัญดังกล่าวได้ 

 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรเปิดโอกาสให้เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้น
อนุบาล 1 
 2. เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ควรติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ทุกชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี   
 3. สถานที่ราชการควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 9 
หมวด เช่น ทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ตามข้อกำหนดกฎหมายฯลฯ  
 

๒) เขตพญาไท มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) นายเอกชัย จาดดาอนันต์ บริษัท พาไท- 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด ๒) นายฐานุสรณ์ สมบุญญฤทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตพญาไท          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนในพ้ืนที่ 
 1. ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นย่านที่พักอาศัยสุดหรูของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจาก
แนวราบเป็นแนวตั้งในลักษณะแบบอาคารชุด 
 2. ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นที่รู้จักจากย่านอารีย์ที่เป็นแหล่งรวมร้านกาแฟและคาเฟ่ขนม
หวานกลางแจ้ง รวมถึงร้านอาหารไทยและอาหารยุโรปที่มีทั้งบาร์สำหรับสังสรรค์ที่ให้บริการคราฟต์เบียร์และ
ค็อกเทล และยังมีบูติกสุดแหวกแนวที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่มีทั้งสินค้าแฟชั่น
และของอุปโภคบริโภคเชน ย่านสะพานควาย ซอยอารีย ซอยลือชา หลังกระทรวงการคลัง 
 3. ระบบโครงข่ ายถนนและการคมนาคม (Road network system and transportation)             
เป็นพ้ืนทีช่ั้นในที่มีศักยภาพในการติดตอพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และสายย่อย รวมทั้ง
เป็นพ้ืนที่ใกลกับโครงข่ายระบบทางดวน ระบบราง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 4. พ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District)เป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญขนาดใหญ่
ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กระทรวงการคลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลาง     
กรมสรรพกร กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ SME Bank Exim Bank เป็นต้น  
 
 



 
- 3๕ - 

 

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
1. การจราจรติดขัด ทั้งในถนนสายหลัก สายรองมีลักษณะแคบ การใช้ตรอก ซอยเป็นทางลัด           

ไม่สามารถขยายช่องทางจราจรได้ รวมทั้งไม่มีที่จอดรถ/อาคารจอดรถให้บริการ 
2. ขยะตกค้าง/น้ำท่วมขัง เป็นพ้ืนที่ประเภทพักอาศัยหนาแน่น การเข้าถึงพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะ

อาจไม่ทั่วถึง ขนาดท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ระบายน้ำไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังง่าย จึงทำให้มีสถิติเรื่องร้องเรียน
ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี 

3. ความต้องการของพ้ืนที่นันทนาการ ที่ดินสาธารณะยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจาก
รูปแบบการพักอาศัยที่เปลี่ยนจากแนวราบเป็นแนวตั้ง แนวโน้มจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้               
อย่างเพียงพอ เช่น สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ (ต้องเดินทางไปใช้พื้นที่ของเขตอ่ืนที่มีการจัดไว้) 

4. ความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ บางพ้ืนที่เป็นแหล่งมั่วสุม เช่น พ้ืนที่เปลี่ยว พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ             
ในชุมชนแออัด 

5. ความร่วมมือของภาคประชาชน มีความเป็นสังคมเมืองสูง ความร่วมมือน้อย 
6. อื่น ๆ เช่นขาดข้อมูลแหล่งข้อมูล การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ในพ้ืนที่ขาดศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขาดความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้นและฐานะของประชาชน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
1. การสร้าง Creative Economyโดยดึงศักยภาพของพ้ืนที่ 1) ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นย่าน

ที่พักอาศัยสุดหรูของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากแนวราบเป็นแนวตั้งในลักษณะแบบอาคารชุด            
2) ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นที่รู้จักจากย่านอารีย์ที่เป็นแหล่งรวมร้านกาแฟและคาเฟ่ขนมหวานกลางแจ้ง 
รวมถึงร้านอาหารไทยและอาหารยุโรปที่มีทั้งบาร์สำหรับสังสรรค์ท่ีให้บริการคราฟต์เบียร์และค็อกเทล และยังมี            
บูติกสุดแหวกแนวที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่มีทั้งสินค้าแฟชั่นและของอุปโภค
บริโภคเชน ย่านสะพานควาย ซอยอารีย ซอยลือชา หลังกระทรวงการคลัง3) ระบบโครงข่ายถนนและการ
คมนาคม (Road network system and transportation) เป็นพ้ืนที่ชั้นในที่มีศักยภาพในการติดตอพ้ืนที่เขตต่าง ๆ 
ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และสายย่อย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ใกลกับโครงข่ายระบบทางดวน ระบบราง      
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

2. Innovation Districtจากพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) เป็นที่ตั้ง
ของหน่วยงานสำคัญขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กระทรวงการคลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สำนัก
งบประมาณกรมบัญชีกลางกรมสรรพกร กรมประชาสัมพันธ์ กสทช.  ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่                                                                       
SME Bank Exim Bank เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุม 
1. ควรมีอาคารจอดรถรองรับผู้ที่จะมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือแก้ปัญหามลพิษ 
2. ควรมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายในพ้ืนที่เขต โดยนำพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่ของสถานที่ราชการ

มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
3. ใช้การเหลื่อมเวลาการทำงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการหลังภาคเอกชนเลิกงาน 
4. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจ 
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5. พัฒนาให้มีย่านการค้า(Business Center) และการท่องเที่ยว (Bangkok Design Week) 
6. ปรับรูปแบบการใช้พ้ืนที่ เช่น sky walk ถนนพหลโยธิน และการสาธารณูปโภคตลอดเส้นทาง 
7. พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย Life Style Center ราคาต่ำสำหรับชุมชน 
8. จัดให้มีการแข่งขัน/การประกวดรูปแบบโครงการที่เป็นงานก่อสร้างต่าง ๆ  
9. สวนพืชผักสมุนไพร (สวนชุมชนพ้นทุกข์ โรคภัย) 
10. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต Active Park ที่รวมหลายกิจกรรมไว้ในที่เดียว 
11. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพญาไท เช่น กลุ่ม start up สร้างสรรค์กิจกรรมเชื่อมโยง

กลุ่มประชาคมอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนที่เขต 
 

3) เขตราชเทวี มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ต้นทุนในพ้ืนที่ 
๑. ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นย่านที่พักอาศัยสุดหรูของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจาก

แนวราบเป็นแนวตั้งในลักษณะแบบอาคารชุด โดดเด่นเรื่องที่อยู่อาศัย มีตึกสูงจำนวนมากโดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียม และอพาร์ตเมนต์ 

2. ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นศูนย์กลางของการค้าที่ใหญ่ มีจุด Land Mark แห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และมีย่านการค้าสำคัญ ได้แก่ ประตูน้ำ เป็นแหล่งรวมร้านกาแฟ
และคาเฟ่ขนมหวานกลางแจ้ง รวมถึงร้านอาหารไทยและอาหารยุโรปที่มีทั้งบาร์สำหรับสังสรรค์ที่ให้บริการ
คราฟต์เบียร์และค็อกเทล และยังมีบูติกสุดแหวกแนวที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าท่ีมี
ทั้งสินค้าแฟชั่นและของอุปโภคบริโภค  

3. ระบบโครงข่ายถนนและการคมนาคม (Road network system and transportation) เป็น
พ้ืนที่ชั้นในที่มีศักยภาพในการติดตอพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และสายย่อย รวมทั้ง
เป็นพ้ืนที่ใกลกับโครงข่ายระบบทางดวน ระบบราง และทางเรือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ทั้งจากรถยนต์ส่วนตัว และการโดยสารโดยระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วย (1) รถไฟ (รฟท.) 
สายเหนือ และสายตะวันออก (2) รถไฟฟ้า (BTS) สถานีราชเทวี สถานีพญาไท และสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(3) รถไฟใต้ดิน (MRT) สถานีเพชรบุรี (4) Airport link สถานีมักกะสัน สถานีราชปรารภ และสถานีพญาไท 
(5) เรือ (คลองแสนแสบ) ท่าเรือสะพานหัวช้าง ท่าเรือประตูน้ำ และท่าเรือชิดลม 

4. พ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) เป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญขนาด
ใหญท่ั้งภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี สถาบัน-
เด็กแห่งชาติมหาราชินี ฯลฯ มีหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง-
อุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมแพทย์ ฯลฯ 

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
1. การจราจรติดขัด ทั้งในถนนสายหลัก สายรองมีลักษณะแคบ การใช้ตรอก ซอยเป็นทางลัด           

ไม่สามารถขยายช่องทางจราจรได้ รวมทั้งไม่มีที่จอดรถ/อาคารจอดรถให้บริการ 
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2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ ขยะมูลฝอย น้ำท่วมขัง และประชากรแฝง (ทั้งจำนวนและคุณภาพ) 

โดยเขตราชเทวีมีอาคารที่พักอาศัยรวม (คอนโดมิเนียม) ที่กระจายอยู่ตามเส้นทางระบบขนส่งมวลชนจำนวนมาก 
โดยประชากรเหล่านั้นย้ายเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่เขตราชเทวี แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนมาอยู่ เขตราชเทวี อีกทั้งใน
แต่ละวันเขตราชเทวีต้องรองรับประชากรที่สัญจรผ่านจำนวนมาก และความร่วมมือของประชาชนโดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ (ทางเดินเท้า) เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจและศูนย์กลางการค้า            
ที่ใหญ่และจากการเป็นพ้ืนที่ประเภทพักอาศัยหนาแน่น การเข้าถึงพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะอาจไม่ทั่วถึง ขนาด
ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ระบายน้ำไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังง่าย  

3. ลักษณะการครอบครองที่ดินส่วนมากเป็นที่ดินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานผู้ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินปล่อยปละให้มีการบุกรุกและยึดครองที่ดินทำกินและอยู่อาศัย ทำให้เกิดปัญหาในการ
จัดการคนในชุมชนพ้ืนที่ยังมีความต้องการในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวร ซึ่ งยังมีบางส่วนและหลาย
ชุมชนยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่มีหลายชุมชนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟ 
การทางพิเศษ ที่ทรัพย์สินซึ่งมิใช่ของตนเอง จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้แบบยั่งยืนตามความต้องการ
ของชุมชนในพื้นท่ี 

4. ความต้องการของพ้ืนที่นันทนาการ ที่ดินสาธารณะยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจาก
รูปแบบการพักอาศัยที่เปลี่ยนจากแนวราบเป็นแนวตั้ง แนวโน้มจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ  

5. ความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ บางพ้ืนที่เป็นแหล่งมั่วสุมซึ่งมักให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น 
ปัญหายาเสพติด พ้ืนที่เปลี่ยว พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชนแออัด 

6. ความร่วมมือของภาคประชาชน มีความเป็นสังคมเมืองสูง ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
น้อย ขาดแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ชุมชน สำนักงานเขต และภาครัฐ 

7. อ่ืน ๆ เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจไม่ชัดเจน ขาดข้อมูล แหล่งข้อมูล การประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแพร่ในพื้นที่ ขาดศูนย์กลางทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขาดความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่น
เก่าและคนรุ่นใหม่ ปัญหาความแตกต่างระหว่างชนชั้นและฐานะของประชาชน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
 1. การสร้าง Creative Economy โดยดึงศักยภาพของพ้ืนที่ (1) ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็น
ย่านที่พักอาศัยสุดหรูของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากแนวราบเป็นแนวตั้งในลักษณะแบบอาคารชุด 
(2) ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นที่รู้จัก แหล่งรวมร้านกาแฟและคาเฟ่ขนมหวานกลางแจ้ง รวมถึงร้านอาหาร
ไทยและอาหารยุโรปที่มีทั้งบาร์สำหรับสังสรรค์ที่ให้บริการคราฟต์เบียร์และค็อกเทล และยังมีบูติกสุดแหวกแนว
ที่จำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่มีทั้งสินค้าแฟชั่นและของอุปโภคบริโภค เชน ย่าน
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประตูน้ำ ฯลฯ (3) ระบบโครงข่ายถนนและการคมนาคม (Road network system and 
transportation) เป็นพ้ืนที่ชั้นในที่มีศักยภาพในการติดตอพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง 
และสายย่อย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ใกลกับโครงข่ายระบบทางดวน ระบบราง และทางเรือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (4) ย่านที่อยู่อาศัย ผู้คนมีความหลากหลาย และอยู่ใกล้ใจกลางเมือง เหมาะ
แก่การบริการและค้าขาย 
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2. Innovation District จากพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) เป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานสำคัญขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน  

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุม 
1. โครงการจัดหาพ้ืนที่ในชุมชนบุกรุกได้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ด้วยราคาที่ไม่แพง (Affordable 

Housing) เพ่ือแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของมีผู้รายได้น้อยจากผู้บุกรุกให้เป็นผู้บุกเบิก เนื่องจากเป็นย่านใจกลาง
เมืองที่อยู่อาศัยมีความหลากหลาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานภาครัฐ และหลายชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
การรถไฟ เช่น ชุมชนริมทางรถไฟหรือชุมชนโรงเจ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย จึงมีความ
ต้องการให้จัดหาพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนที่บุกรุกได้อยู่อย่างถูกต้องและถาวร โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) สำหรับโครงการนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำนวน 1,200 ครัวเรือน หน่วยงานและ
องค์กรที่จะร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้บรรลุผลสำเร็จ เช่น การรถไฟ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหานคร) (พอช.) และสำนักงานเขตราชเทวี ฯลฯ ซึ่งที่ประชุมได้ยกตัวอย่าง โมเดลดินแดงที่
กำลังดำเนินการอยู่โดย พอช.  

2. ลดขยะ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและสำนักงานเขตในการให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ เพิ่มจำนวนถังขยะ และกำหนดจุดทิ้งขยะการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งการบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง 

๓. การแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการสร้างพ้ืนที่กลุ่มในการติดต่อสื่อสาร           
ซึ่งบูรณาการระหว่างชุมชน สำนักงานเขต และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชน 
และสร้างรูปแบบหรือแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ชุมชน และสำนักงานเขต  

4. การแก้ปัญหาประชากรแฝง โดยดำเนินการสำรวจจำนวนประชากร เช่น หอพัก อพาร์ตเมนต์ 
นักเรียน นักศึกษา แรงงานต่างด้าว ฯลฯ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา เช่น สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย 
สาธารณูปโภค ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่แท้จริง 
 

๔.๑.๓ กลุ่มที่ ๓ (ผู้แทนประชาคมจากเขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวังทองทอง) สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
ต้นทุนในพ้ืนที ่
พ้ืนที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะของการเชื่อมต่อจากกลาง

เมืองไปทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนรัชดาภิเษก และถนนลาดพร้าว  
โดยลักษณะเด่นของพ้ืนที่เขตดินแดงมีความเป็นแหล่งที่พักอาศัย (Community) พ้ืนที่เขตห้วยขวางมีลักษณะ
เป็น “ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่” หรือ New Central Business District (CBD) ของกรุงเทพฯ และพ้ืนที่เขตวัง
ทองหลาง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่พักอาศัย และย่านธุรกิจ (Living / Commercial/ Travel) โดยต้นทุนในพ้ืนที่ใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban structure) ประกอบด้วย การมีระบบโครงข่ายถนนและการคมนาคม
สะดวกสบาย การใช้พ้ืนที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity) เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญ           
เป็นแหล่งชุมชนพักอาศัย แหล่งงาน และตลาด เป็นแหล่งการค้าและพ้ืนที่เศรษฐกิจ (CBD) เป็นย่านเอ็นเตอร์
เทนเม้นต์ (Entertainment Zone) แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์มากมาย 
เป็นพื้นที่ท่ีอยู่อาศัยของคนยุคใหม่และชาวต่างชาติ โดยมีแหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ทางสังคม (Urban experience)  
ผ่านลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม การเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) และ
เครือข่ายประชาสังคมท่ีเข็มแข็ง  
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ข้อจำกัดในพ้ืนที ่
ข้อจำกัดในพ้ืนที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง ในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban 

structure) เห็นว่าผังเมืองยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพ้ืนที่ มีความหนาแน่น พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่
เอกชน การพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าวกระทำได้ยาก การจราจรติดขัด จากการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้า         
และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การระบายน้ำ น้ำท่วมขังรอการระบาย สาเหตุหลักเกิดจากการทิ้งขยะลง
แหล่งน้ำและทางสาธารณะ ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำและคลองสายหลักท่ีเป็นทางระบายน้ำ การใช้
พ้ืนที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity) ชุมชนแออัด การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility)            
ขาดแคลนพ้ืนที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ สิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากรูปแบบการพักอาศัยที่เปลี่ยนจาก
แนวราบเป็นแนวตั้งมีเพ่ิมมากขึ้น สภาพแวดล้อม (Environment) ความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่เปลี่ยว พ้ืนที่
สาธารณะต่าง ๆ ยาเสพติด โดยเฉพาะในย่านสถานบันเทิง ปัญหายาเสพติดของนักเที่ยว ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนแออัด มลภาวะ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว ขาดแคลนสวนสาธารณะให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งธุ รกิจการค้า แหล่งเรียนรู้ 
พ้ืนที่ทางสังคม (Urban experience) ปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน ความร่วมมือของชุมชน ความความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งเป็นช่องว่างในการสื่อสารระหว่างชุมชนชาวไทยกับชุมชนชาวต่างชาติ           
ที่เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง จากการศึกษาต้นทุนและข้อจำกัด

ในพื้นที่แล้ว พบว่าควรให้ความสำคัญกับโอกาสการพัฒนาในเรื่อง โครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban structure) ได้แก่        
การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนพักอาศัยขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยในย่านใจกลางเมือง เป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ แหล่งงาน 
แหล่งการค้าและบริการ ใกล้พ้ืนที่ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทาง การใช้พ้ืนที่และกิจกรรมในเมือง 
(Use and activity) จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ใจกลางเมืองสูง (CBD) ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว 
บันเทิง ตลาด Marketplace เป็นแหล่งงานตลอด 24 ชั่วโมง มีธุรกิจกลางคืน ทำให้เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหล 
แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ทางสังคม (Urban experience) โดยการสร้าง Creative Economy จากการดึงศักยภาพของ
พ้ืนที่ย่านต่าง ๆ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม (ล้อ ราง เรือ) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
ร่วมพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต การเปลี่ยนแปลงชุมชนสู่ชุมชนชาวจีนแห่งใหม่ หรือ “นิวไชน่าทาวน์ 
(New China Town)” เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีน Innovation District 
จากพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) โดยใช้ศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ 
เช่น ภาคเอกชนเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมการผลิต Content Studio เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา /โครงการ/กิจกรรม จากที่ประชุม 
1. ด้านต้นทุน :  

- การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างกิจกรรมทางรายได้ โดยดึงศักยภาพของพ้ืนที่ย่านที่พัก
อาศัย (Living) ย่านธุรกิจ (Commercial) ย่านการท่องเที่ยว (Travel) เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว (SMART Tourism) 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการการดำเนินกิจกรรมในเชิงพ้ืนที่ ทั้งภาคเอกชน โรงแรม ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ในพ้ืนที่  
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- Creative Innovation จาก พ้ืนที่ นวัตกรรมสร้างสรรค์  (Creative / Innovation District)  

จากศักยภาพของ องค์กร หน่วยงานสำคัญระดับประเทศในพ้ืนที่ เช่น สภาวิศวกร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ภาคเอกชนที่สำคัญของประเทศ เครือข่ายชุมชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะด้านต้นทุน :  
1) ควรจัดทำแผนงานการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างกิจกรรมทางรายได้จากต้นทุนย่านที่

พักอาศัย ย่านธุรกิจ และการท่องเที่ยว 
2) ควรบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายจากฐานศักยภาพขององค์กรเพ่ือชูพ้ืนที่เขตให้เป็น

พ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) 
3) ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (High Potential) ในพ้ืนที่ โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาคมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน  

4) ควรร่วมมือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเทศกาลนานาชาติให้เป็นที่รู้จัก          
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพ้ืนที่ เช่น 
เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำแบบไทย เทศกาลตรุษจีน เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น 

2. ด้านข้อจำกัด : การจราจรติดขัด และความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา 
ข้อเสนอแนะ ด้านข้อจำกัด:  

1) ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ตามถนนในตรอกซอกซอยที่เป็นทางลัดหรือเชื่อมกับถนนสาย
หลักได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในเขตใช้บริการรถสาธารณะ (โดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดิน) หรือขอความร่วมมือ
บริษัทขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ที่มีพนักงานจำนวนมากเหลื่อมเวลาการทำงาน เพ่ือลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน 

2) ควรสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนไทย ชุมชนชาวจีน และชุมชนชาวต่างชาติในพ้ื นที่      
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 ภาพกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่ 3  
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๑) เขตดินแดง มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ประธานประชาคม

เขตดินแดง ๒) นางสาวศุภวรรณ เกตุเหล็ก เลขาประชาคมเขตดินแดง ๓) นางสาวจุฑาทอง บุญตัน นักพัฒนาสังคม
ชำนาญการ สำนักงานเขตดินแดงโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนในพ้ืนที่ 
1. เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญ พ้ืนที่เขตดินแดงเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

2  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ได้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(ไทย-ญี่ปุ่น) กระทรวงแรงงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง  
สำนักการจราจร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตดินแดง สถานทูตจีน รวมถึงมี
สถานศึกษาสำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการให้บริการที่หลากหลาย ทั้ง สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน 
ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์สาธารณสุข เป็นต้น 

2. มีระบบโครงข่ายถนนและการคมนาคมสะดวกสบาย พ้ืนที่เขตดินแดงเป็นพ้ืนที่ชั้นในที่มี
ศักยภาพในการติดต่อพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก 7 สาย ได้แก่ ถนนดินแดง ถนนอโศก -         
ดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนประชาราษฎร์ ถนนรัชดาภิเษก             
สายรอง ได้แก่ ถนนมิตรไมตรี และถนนใต้ทางด่วน และสายย่อย มากกว่า 200 ซอย รวมทั้งเป็นพื้นที่ใกล้กับ
โครงข่ายระบบทางด่วน ระบบราง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างสะดวก  

3. เป็นแหล่งชุมชนพักอาศัย แหล่งงาน และตลาด หลายพ้ืนที่มีลักษณะเป็นชุมชนพักอาศัยมีชุมชน
ของเขตดินแดงและเขตห้วยขวางซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะแฟลตดินแดงมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวน
มาก ซี่งอยู่ระหว่างการพัฒนาพ้ืนที่แฟลตดินแดง เพ่ือให้ผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแหล่งงานและ
อาชีพทำให้มีการกระจุกตัวของกลุ่มแรงงานอยู่จำนวนมาก รวมถึงตลาดดินแดง และตลาดรถไฟ  

4. เป็นแหล่งการค้าและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น ศูนย์การค้าฟอร์จูน-
ทาวน์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ตลาดนัดรถไฟ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ศูนย์การค้าเดอะสตรีท และเทวาลัย           
พระพิฆเนศ โรงแรมดิเมอรัลด์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมฟอร์จูน เมอร์เคียว โรงแรมเดอะแทรเวลเลอร์                  
โรงแรมรัชดารีสอร์ท โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์คสวีท โรงแรมพร้อมรัชดา โรงแรมพาลาสโซ และโรงแรมบลิสโซเทล- รัชดา 
และสามารถเชื่อมต่อไปกับย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตติดต่อได้ เช่น เขตห้วยขวาง ตลาดแนวถนน
รัชดาภิเษก ซึ่งมีอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

5. ประชาสังคมเข็มแข็ง ในพ้ืนที่เขตดินแดงมีชุมชนในพ้ืนที่ 23 ชุมชน มีรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ชุมชน เช่น เครือข่ายกรรมการชุมชน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร เครือข่ายการมีส่วน
ร่วม (สถาบัน ชุมชน), ศูนย์บำบัด 04 ตร.ครูแด, ประชาสังคมเข้มแข็ง, สหกรณ์ Credit Union (การออม
ทรัพย์ขอชุมชน) ซึ่งมีการดำเนินงานและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชนให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
1. ชุมชนแออัด ประชากรแฝงมาก (ซอยแม่เนี้ยว ซอยชานเมือง ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง แฟลต 

1–20) จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพ้ืนที่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้
มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น ในขณะที่ความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น ทำให้เกิดชุมชน           
ผู้มีรายได้น้อยในย่านนี้ มีการบุกรุกท่ีสาธารณะโดยเฉพาะบริเวณริมคลองสามเสน และคลองบางซื่อ 
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2. การจราจรติดขัด (บริเวณถนนสุทธสารวินิจฉัย ถนนดินแดง ซอยประชาสงเคราะห์ และซอย

รัชดาภิเษก 3 (สุทธิพร) ปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งในถนนสายหลัก สายรอง และการใช้ตรอก ซอยเป็นทางลัด  
บางพ้ืนที่เป็นชุมชนแออัด มีสภาพการจราจรหนาแน่น  

3. ความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ ยาเสพติด (บริเวณซอยอยู่เจริญ ห้างสรรพสินค้าจัสโก้ และหลังสถานี
ตำรวจนครบาลดินแดง) บางพ้ืนที่เป็นแหล่งมั่วสุม เช่น พ้ืนที่เปลี่ยว พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชนแออัด และ
นำไปสู่ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ อาชญากรรม และปัญหายาเสพติดในแหล่งที่เป็นชุมชนแออัดในพ้ืนที่  

4. การขาดแคลนพ้ืนที่และกิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก พ้ืนที่เขตดินแดงเป็นย่านที่มีการเติบโต
ของเมืองสูงขึ้น เป็นแหล่งธุรกิจการค้า แนวโน้มจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก ความต้องการของพ้ืนที่
นันทนาการ เนื่องจากรูปแบบการพักอาศัยที่เปลี่ยนจากแนวราบเป็นแนวตั้งมีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนองความ
ต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
1. พื้นที่ชุมชนพักอาศัยขนาดใหญ่ เขตดินแดงจัดเป็นเขตที่อยู่อาศัย สถาบันราชการ และพาณิชย- 

กรรม เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยในย่านใจกลางเมือง รวมถึงมีประชาชนอยู่กันหนาแน่น และมี
การย้ายถิ่นอพยพเข้าออกพ้ืนที่ตลอดเวลา เกิดประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ เป็นแหล่งการค้าและบริการ ใกล้พ้ืนที่ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่าย          
การเดินทาง มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากข้ึน เช่น การตัดเย็บเสื้อส่ง เป็นต้น 

2. ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว บันเทิง ตลาด Marketplace ในพ้ืนที่เขตดินแดงมีการขยายตัวใน
ภาคธุรกิจแบบครบวงจร  อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนสายหลักของแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง และ
สามารถขยายพ้ืนที่ไปยังถนนประชาสงเคราะห์ ถนนอโศก-ดินแดง ริมถนนประชาสุข ให้เขตดินแดงเป็น          
ศูนย์การท่องเที่ยว บันเทิง และการค้าในเมืองของกรุงเทพมหานคร 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย พ้ืนที่เขตดินแดงชุมชนมีความพร้อมในการร่วมพัฒนา
พ้ืนที่ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน พัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัย การสร้างกิจกรรม
เครือข่าย การประชาสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ และการบริหารเกี่ยวกับชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี  

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา /โครงการ/กิจกรรม จากที่ประชุม 
ข้อเสนอแนะด้านต้นทุน : การมีหน่วยงานราชการตั้งสำนักงานจำนวนมาก ทั้ง ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 2 กระทรวงแรงงาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทย สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่ งประเทศไทย สนามกีฬาศูนย์ เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ส่งผลให้มีคนเข้าสู่พื้นที่มากขึ้น และความต้องการที่อยู่อาศัย แหล่งการค้า ตลาด 
ระบบโครงข่ายถนนและการคมนาคมสะดวกเชื่อมระหว่าง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อโศก-ดินแดง พระราม 9-รัช
ดา ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ชุมชนและประชาคม พร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 

๑) ควรส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงรุก เช่น  
การส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ การสร้างลานกีฬา  เป็นต้น การจัดการด้าน
สุขลักษณะด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและ
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

 



 
- ๔๓ - 

 
2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ครอบคลุมด้าน

รายได ้การมีอาชีพ การมีหนี้สิน ตลอดจนการออมทรัพย์ การสนับสนุนผู้ประกอบการ ประชาชน หรือชุมชนใน
พ้ืนที่ ในประเภทธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อม การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชน 
ชุมชน มีจิตสำนึกถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์ 

 
๒) เขตห้วยขวาง มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) นางฤดีวรรณ ตันเจริญทรัพย์ ประชาคมเขต

ห้วยขวาง ๒) นางอรณี นมรักษ์ กรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง ๓) นางสาวพวงผกา จิตระเวศ นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติการ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ต้นทุนในพ้ืนที่ 
1. เป็นแหล่งการค้าและพ้ืนที่เศรษฐกิจ (CBD) โดยย่านนี้ที่มีแนวโน้มเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่” 

หรือ New Central Business District (CBD) ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณแยกถนนพระราม 9 ตัดกับถนน
รัชดาภิเษก มีอาคารสำนักงานเกรดเอและกลุ่มธุรกิจทางการเงินย้ายเข้ามา รวมถึงคอนโดมิเนียม โรงแรม เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวศูนย์กลางการเงินมาจากโซนสุขุมวิทเส้นถนนสาทรและอโศกมาตามถนนเส้น
รัชดาภิเษก ในขณะเดียวกันย่านนอกเมืองบางพ้ืนที่ก็เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีการกระจุกตัวของกลุ่ม
แรงงานอยู่จำนวนมาก  

2. เป็นย่านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์  (Entertainment Zone) แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิ ง 
ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์มากมาย ร้านอาหารจีนต้นตำรับ ร้านอาหารเกาหลีเป็นจุดเด่นในย่านนี้ รวมถึง Street 
Food ริมทาง ไปจนถึงบุฟเฟต์อาหารในโรงแรม นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้
ชีวิตทั้ งกิน ดื่ ม เที่ ยว และพักผ่อนได้ครบครันในทำเลเดียว เป็นย่านธุรกิจการค้าเต็มไปด้วยโรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ไปจนถึงตลาดนัด มีแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนยอดนิยม ร้านเหล้า ผับ บาร์ คลับ  
ทั้งในย่านอาร์ซีเอ (RCA) และย่านรัชดาซอย 4 อีกทั้งย่านนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  

3. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของคนยุคใหม่และชาวต่างชาติ ถือเป็นย่านที่มีพนักงาน Office อยู่เป็นจำนวน
มาก ทั้งด้วยศักยภาพที่มีการลงทุนพัฒนาศูนย์กลางการค้า อาคารสำนักงานต่าง ๆ ทำให้มีการขยายตัวของแหล่ง
งานเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยด้านความสะดวก เนื่องจากทำเลที่ไม่ไกลจากแหล่งงาน ใกล้รถไฟฟ้า เชื่อมต่อ
ถนนได้หลายสาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทั้งตลาด ห้างสรรพสินค้า ทำให้มีโครงการอพาร์ทเม้นท์หรือ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นตามมามากมาย อีกทั้งราคา/ค่าเช่าอยู่ในระดับที่จ่ายไหว ทำให้เป็นพ้ืนที่ที่มีคนต้องการเข้ามา
อยู่อาศัยจำนวนมาก รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัย โดยเฉพาะได้รับความนิยมจากชาวจีนรุ่น
ใหม่ เนื่องจากการเดินทางสะดวก มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย จนย่านนี้ถูกขนานนามว่าเป็น “New China 
Town” หรือเยาวราช 2  

4. มีการคมนาคมสะดวกสบาย มีการเดินทางที่มีหลากหลายเส้นทางสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ใน
เมืองและนอกเมืองได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินตัดผ่านย่านตามแนวของถนน
รัชดาภิเษกสามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ได้ ตลอดจนถนนตามตรอกซอกซอยย่านห้วยขวางยัง
เชื่อมไปยังถนนสำคัญหลายสายของกรุงเทพฯ เช่น ลาดพร้าว รามคำแหง ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องวิ่งจากถนนใหญ่  

5. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชากรประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา 
และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสถานที่ตั้งสถานทูตต่าง ๆ และศาสนสถานสำคัญ มีการจัดกิจกรรมอนุ รักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีถนนสายวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง 
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วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP (กระเป๋าจากหญ้าสามเหลี่ยมผสมหนังแท้) ผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชน
ริมคลองดั้งเติม ท่ามกลางความเจริญและวิถีชุมชนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
๑ การจราจรติดขัด (บริเวณถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 9 ถนนลาดพร้าว ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

ถนนประชาอุทิศ ถนนเทียนร่วมมิตร) มีสภาพการจราจรหนาแน่น แม้จะพยายามทำอุโมงค์ข้ามแยก ปิดช่องยู
เทิร์นในชั่วโมงเร่งด่วน หรือให้เจ้าหน้าที่มาจัดสรรช่องทางการวิ่งรถในบางจังหวะก็ตาม แต่ก็แก้ปัญหาได้ไม่มาก
เนื่องจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนในย่านนี้มีมาก โดยเฉพาะถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับย่านเศรษฐกิจสำคัญ
ขณะที่ถนนตามตรอกซอกซอยก็ประสบปัญหาการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกีดขวางการจราจร ทำให้
ลดเคลื่อนตัวช้า 

2. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (บริเวณชุมชนทับแก้ว ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้  
ชุมชนบึงพระราม9 ชุมชนบึงพระราม9พัฒนา ซอย 20 มิถุนา) พบว่ามีปริมาณขยะมากในพ้ืนที่ที่มีการอยู่
อาศัยกันอย่างหนาแน่นจนจัดเก็บไม่ทัน ถังขยะไม่เพียงพอ มีขยะกองสุมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กลายเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ  

3. น้ำท่วม (บริเวณซอยศูนย์วิจัย ซอยเทียนร่วมมิตร ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ) สาเหตุหลักเกิด
จากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำและคลองสายหลักที่ เป็น
ทางระบายน้ำ รวมถึงยังกีดขวางการทำงานของเครื่องสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ นำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน 

4. ชุมชนแออัด (บริเวณชุมชนริมคลองลาดพร้าว ชุมชนริมคลองบางซื่อ ขุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย) 
เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาด
ใหญ่มากขึ้น ในขณะที่ความหนาแน่นเพ่ิมมากข้ึน พ้ืนที่โล่งว่างกลับลดลง ประกอบกับความแตกต่างของสภาพ
สังคม ทำให้เกิดชุมชนผู้มีรายได้น้อยในย่านนี้ มีการบุกรุกท่ีสาธารณะโดยเฉพาะบริเวณริมคลอง โดยภาครัฐได้มี
การจัดทำ “โครงการบ้านมั่นคง” ตลอดแนวคลองลาดพร้าว เพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง  

5. การขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว (บริเวณชุมชนเพชรบุรี ซอยจำเนียรเสริม ซอยสุนทรศิริ ซอยเทียน
ร่วมมิตร ซอยไพศาล) ห้วยขวางเป็นย่านที่มีการเติบโตของเมืองสูงและรวดเร็วจนพื้นที่สีเขียวแทรกเข้าไปไม่ทัน 
ขาดแคลนสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่ง
ธุรกิจการค้า ต้องไปใช้บริการสวนสาธารณะในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 

6. ยาเสพติด (บริเวณย่านอาร์ซีเอ (RCA) ย่านรัชดาภิเษกซอย 4 ชุมชนริมคลองลาดพร้าว) ย่าน
ห้วยขวางมีความโดดเด่นในความเป็นย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนมาก ซึ่งเป็นสถานที่มีการมั่วสุมของมึนเมาและ
นำไปสู่ปัญหายาเสพติดของนักเที่ยว รวมถึงการใช้ยาเสพติดของผู้ที่ทำงานกลางคืน (Night Life) ที่ต้องการให้
เกิดความตื่นตัว ประกอบกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งที่เป็นชุมชนแออัดในพื้นที่   

7. ความความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา (บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอยหมู่บ้าน
เปรมฤทัย) โดยเฉพาะการกระจุกตัวของชาวจีนรุ่นใหม่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เกิดเป็นแหล่งชุมชนชาว
จีนแห่งใหม่ เรียกว่า “ไชน่าทาวน์ห้วยขวาง” โดยเริ่มแรกเข้ามาเป็นครูสอนภาษา จากนั้นเริ่มเข้ามาประกอบ
ธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ร้านอาหารจีน ร้านนวดสปา ร้านเครื่องสำอาง ร้านรับส่งสินค้าโลจิสติกส์ โดย
ข้อจำกัดหลักคือปัญหากำแพงภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างชุมชน
ชาวไทยกับชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ เวลาเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิหรือกระทบกระท่ังระหว่างกันทำให้  
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ไม่สามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ ขณะเดียวกันชุมชนชาวต่างชาติก็ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากภาคราชการหรือชุมชนชาวไทยหรือได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจ 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
1. มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา เกิดประชากรแฝงเข้ามาประกอบอาชีพและอยู่อาศัย

เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ มีแหล่งการค้า การลงทุนการบริการ ศูนย์กลางการคมนาคม 
และเป็นหนึ่งในเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีการจ้างงานมากที่สุด รวมถึงเป็นแหล่งงานตลอด 24 ชั่วโมง  
มีธุรกิจกลางคืน ทำให้เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหล  

2. มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ใจกลางเมืองสูง (CBD) หลังการโยกย้ายเข้ามาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ถนนสายการเงินขยับขยายจากเส้นสุขุมวิท สาทร อโศก มุ่งสู่เส้นรัชดาภิเษก 
ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ผนวกกับการเดินทางที่สะดวกสบาย ส่งผลให้พ้ืนที่โชนรัชดา-
พระราม 9 ห้วยขวาง มีการเปลี่ยนแปลง จากอดีตที่เป็นเพียง Entertainment โซน สู่ถนนสายการเงินการ
ลงทุนจนขยับขึ้นแท่นเป็น New CBD (CBD: Central Business District) หรือศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่  

3. มีการเปลี่ยนแปลงชุมชนสู่ชุมชนชาวจีนแห่งใหม่ หรือ “นิวไชน่าทาวน์ (New China Town)” 
เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีน ทั้งที่ไม่เคยปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมจีน
ในพ้ืนที่มาก่อน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากการเข้ามาของชาวจีนรุ่ นใหม่ที่เข้ามาท่องเที่ยว
และค้าขายในพ้ืนที่ ทำให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจที่เติบโตจากชาวจีนที่เข้ามา และชุมชนชาวจีนแม้จะเป็นการ
พำนักแบบชั่วคราว แต่ก็เข้ามาในลักษณะเก่าไปใหม่มาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
ใกล้สถานทูตจีน และความสะดวกในการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยสินค้า 

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา /โครงการ/กิจกรรม จากที่ประชุม 
- ข้อเสนอแนะ : ด้านต้นทุน : การเป็นแหล่งการค้าและพ้ืนที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ (New CBD) และเป็น

ย่านเอ็นเตอร์เทนเม้นส์/แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง+เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม/วัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลาย/วิถี
ชีวิตชุมชนริมคลองดั้งเดิมอันเป็นที่มาของชื่อเขตห้วยขวาง/ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP (กระเป๋าจากหญ้า
สามเหลี่ยมผสมหนังแท้) 

  1) ควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (High Potential) ในพ้ืนที่ โดยการสร้างเครือข่าย
ประชาคมทางเศรษฐกิจเขตห้วยขวาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้มาพบปะกับผู้ประกอบการ 
SMES ในพ้ืนที่เพ่ือให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจน          
ขอร่วมมือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการจัดประชุมสร้างเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจเขต    
ห้วยขวาง 2) โครงการฝากร้านกับย่านดัง  

  2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเทศกาลนานาชาติให้เป็นที่รู้ จัก เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพ้ืนที่ เช่น 
เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำแบบไทย เทศกาลตรุษจีน เทศกาลคริสต์มาส   
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- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนานาชาติ 
2) โครงการกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำในคลองลาดพร้าว (จากวัดพระราม 9 - วัด
ลาดพร้าว) 

- ด้านข้อจำกัด : การจราจรติดขัดและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา 
- ข้อเสนอแนะ :  

1) ควรมีการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ตามถนนในตรอกซอกซอยที่เป็นทางลัดหรือเชื่อมกับ
ถนนสายหลักได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในเขตใช้บริการรถสาธารณะ (โดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดิน) อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 วัน หรือขอความร่วมมือบริษัทขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ที่มีพนักงานจำนวนมากเหลื่อมเวลาการทำงาน 
เพ่ือลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน 

- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในตรอกซอยสำคัญ            
2) โครงการชาวห้วยขวางร่วมใจใช้รถสาธารณะ 3) โครงการส่งเสริมการเหลื่อมเวลาทำงาน
ภาคธุรกิจในเขตห้วยขวาง 

2) ควรสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนไทย ชุมชนชาวจีน และชุมชนชาวต่างชาติ ในพ้ืนที่           
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการจัดประชุมสร้างเครือข่ายประชาคมชุมชนไทย-จีน
และนานาชาติเขตห้วยขวาง 

 
๓) เขตวังทองหลาง มีผู้แทนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ๑) นายอภิชาต ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประชาคมเขตห้วยขวาง ๒) นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ต้นทุนในพ้ืนที่ 
1. ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ที่พักอาศัยบนอาคารสูง 

และมีแนวโน้มของการอยู่อาศัยที่หนาแน่นขึ้นจากการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม (ล้อ ราง เรือ) 
2. ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไมซ์ 

(MICE) และธุรกิจการขาย/ให้เช่าสำนักงาน/โฮมออฟฟิศ (Home Office) 
3. การท่องเที่ยว (Travel) เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์ (MICE) และศูนย์การ

เรียนรู้ทางการเกษตร 
4. พ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) เป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญ

ระดับประเทศ เช่น สภาวิศวกร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (TDRI) สถานทูตลาว และสถานทูต
กัมพูชา ประจำประเทศไทย เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมการผลิต Content Studio ที่สำคัญของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่ทรัพย์สิน เช่น เครือข่ายประชารัฐ เป็นต้น 

ข้อจำกัดในพ้ืนที่ 
1. ขยะตกค้าง จากพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นภายในพ้ืนที่เขต และพ้ืนที่บางส่วนของเอกชนทำให้การ

จัดเก็บอาจไม่ทั่วถึง 
2. การระบายน้ำ น้ำท่วมขังรอการระบาย เช่น บริเวณถนนลาดพร้าว (ปากซอย 89) ถนนอินทราภรณ์ 

เป็นต้น 
 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=610&sxsrf=ALeKk01kPLfK4_ieS9g2vd6s2pW9D6TjKw:1600546370984&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5+%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCgo7vg_brAhWP63MBHe22BAUQkeECKAB6BAgMECg
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3. ผังเมือง ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพ้ืนที่ มีความหนาแน่น และพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่เอกชน 

ทำให้การพัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าวกระทำได้ยาก รวมถึงงบประมาณภาครัฐที่ลงไปในพ้ืนที่กระทำไม่ได้ 
4. ปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน ผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว และโรคระบาด 
5. การจราจรติดขัด เช่น บริเวณถนนลาดพร้าว ถนนอินทราภรณ์ เป็นต้น จากการก่อสร้างตามแนว

รถไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงการรับส่งนักเรียนของผู้ปกครองบริเวณโรงเรียนในพื้นที่เขต6. 
มลภาวะ ฝุ่นละออง เสียงดัง และการร้องเรียนเหตุรำคาญจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น บริเวณโชคชัย 
4 เป็นต้น 

7. ความร่วมมือของชุมชน การรวมกลุ่ม และการสื่อสารกับประชาชนทำได้จำกัดเฉพาะบางกลุ่ม  
เช่น ชุมชนจันทราสุข ชุมชนไดร์ฟอิน ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก ชุมชนทรัพย์สิน 
ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนลาดพร้าว 95 ชุมชน 9 พัฒนา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชุมชนวัดเทพลีลา เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลง / โอกาสการพัฒนาในพ้ืนที่ 
1. การสร้าง Creative Economy โดยดึงศักยภาพของพื้นที่ 1) ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นพื้นที่

อยู่อาศัยของเมือง ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ที่พักอาศัยบนอาคารสูง และมีแนวโน้มของการอยู่อาศัยที่หนาแน่นขึ้น
จากการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม (ล้อ ราง เรือ) 2) ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไมซ์ (MICE) และธุรกิจการขาย/ให้เช่าสำนักงาน/โฮม 
ออฟฟิศ (Home Office) และ 3) การท่องเที่ยว (Travel) เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์ (MICE) 
และศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจต่าง ๆ 

2. Innovation District จากพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) เป็น
ที่ตั้งขององค์กรสำคัญระดับประเทศ เช่น สภาวิศวกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถานทูต
ลาว และสถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมการผลิต Content 
Studio ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่ทรัพย์สิน เช่น เครือข่ายประชารัฐ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา /โครงการ/กิจกรรม จากที่ประชุม 
- ด้านต้นทุน :  
  1) Creative Innovation จากพ้ืนที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) 

เป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญระดับประเทศ เช่น สภาวิศวกร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
สถานทูตลาว และสถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนเป็นพ้ืนที่ศูนย์รวมการผลิต 
Content Studio ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่ทรัพย์สิน เช่น เครือข่าย
ประชารัฐ เป็นต้น 

   - ข้อเสนอแนะ : ควรบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายจากฐานศักยภาพขององค์กรเพื่อ             
ชูพ้ืนที่เขตให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative / Innovation District) 

- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่
นวัตกรรมสร้างสรรค์ เขตวังทองหลาง 

2) การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างกิจกรรมทางรายได้ โดยดึงศักยภาพของพ้ืนที่            
1) ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ที่พักอาศัยบนอาคารสูง และมี
แนวโน้มของการอยู่อาศัยที่หนาแน่นขึ้น จากการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม (ล้อ ราง เรือ)              
2) ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไมซ์ (MICE) และ 
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ธุรกิจการขาย/ ให้เช่าสำนักงาน/โฮมออฟฟิศ (Home Office) และ 3) การท่องเที่ยว (Travel) เป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยว (SMART Tourism) ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์ (Mice City Expo) เช่น บริเวณโรงแรม เอสซี ปาร์ค 
(Sc Park Hotel) เป็นต้น และศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  เช่น ชุมชนหมู่บ้าน
พลับพลา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เป็นต้น บนทำเลศักยภาพ เช่น บริเวณศูนย์การค้า The Scene เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังอาจอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้ผลิต Content Studio ในการเผยแพร่ประชาสัมพ 

- ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทำแผนงานการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างกิจกรรมทาง
รายได้จากต้นทุนย่านที่พักอาศัย ย่านธุรกิจ และการท่องเที่ยว 

- โครงการ/กิจกรรมที่เสนอ : 1) โครงการขับเคลื่อนแผนงานการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สร้างรายได้จากต้นทุนเขตวังทองหลาง  
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๔.๒ ผลการวิเคราะห์บริบทจากกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

จากวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนประชาคมในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพ
กลาง พบว่า พ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จะมีลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มพ้ืนที่ เขตพระนคร เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตดินแดง ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ที่มีศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นในฐานะเขตพระราชฐานและกรุงเทพชั้นในเดิมมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม
มากมายในพ้ืนที่ อาทิเช่น พระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า ถนนเยาวราช วัดมังกรกมลาวาศ ตลาดนางเลิ้ง            
พระที่นั่งอนันตสมาคม วัดสระเกศสรามหาวิหาร รวมถึงแหล่งรวมสินค้าภูมิปัญญาดั้งเดิม อาทิเช่น การตีบาตร         
ที่บ้านบาตร การปักชุดละครที่ย่านบางลำพูและหลานหลวง การแทงหยวกที่เขตพระนคร แหล่งวัฒนธรรมจีน
บริเวณตลาดน้อยและถนนเยาวราช รวมถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีมานาน มีแหล่งจำหน่ายทองคำ อาหารที่มี
อารยธรรมจากชาวจีนและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่ถนนเยาวราช แหล่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่วรจักร 
แหล่งขนมไทยที่ตลาดนางเลิ้ง ย่านบางลำพู ตลาดเทวราช เป็นต้น กับกลุ่มพ้ืนที่เขตพญาไท เขตราชเทวี           
เขตห้วยขวาง เขตดินแดงและเขตวังทองหลาง ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่เมืองที่เริ่มขยายตัวออกมาจากพ้ืนที่ชั้นใน โดยจาก
การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ทำให้พ้ืนที่ถูกพัฒนาจากการใช้ประโยชน์ในแนวราบเป็น
การใช้ประโยชน์ในแนวตั้งเป็นตึกสูงมากยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์ในอาคารจึงกลายเป็นพ้ืนที่สำหรับอยู่อาศัย พื้นที่
สำหรับประกอบธุรกิจ สำนักงานของบริษัทเอกชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเกิดของธุรกิจสมัยใหม่มากขึ้น จนเกิด
ย่านสำคัญต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถและทางราง ในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมถึงพ้ืนที่ตลอด
เส้นทางรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ ย่านการค้าใหม่ๆ เช่น แหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นและแหล่งจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ 
บริเวณประตูน้ำ และศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ถนนรัชดาภิเษกซึ่งยังเป็นพ้ืนที่ “ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่” หรือ 
New Central Business District (CBD) ที่มีการพัฒนาที่ดินโดยการสร้างอาคารสำนักงานจำนวนมาก ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน จึงกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก เป็นย่านเอ็นเตอร์
เทนเม้นต์ (Entertainment Zone) แหล่งรวมที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์มากมาย   
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของคนยุคใหม่และชาวต่างชาติ มากยิ่งขึ้น โดยมีต้นทุนในพ้ืนที่ ข้อจำกัด การเปลี่ยนแปลง/
โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอแนะจากภาคประชาคม และการศึกษาจากเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

4.2.1 ต้นทุนในพื้นที่ 
• มีแหล่งวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญา สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและระดับโลกจำนวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตพระนคร 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์และเขตดุสิต ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า ถนนเยาวราช         
วัดมังกรกมลาวาศ ตลาดนางเลิ้ ง พระที่นั่ งอนันตสมาคม ถนนราชดำเนิน วัดสระเกศรามหาวิหาร             
การแทงหยวก การปักชุดละคร การตีบาตร ช่างทองคำและเครื่องประดับ 

• เป็นแหล่งการค้าและพื้นที่ เศรษฐกิจ   ได้แก่ในพ้ืนที่  ถนนข้าวสาร ย่านบางลำพู           
ตลาดนางเลิ้ง โบ๊เบ๊ ตลาดมหานาค ย่านอารีย์ ประตูน้ำ ย่านวรจักร ตลาดน้อย ถนนเยาวราช ถนนรัชดาภิเษก 
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ตลาดนัดรถไฟ เป็นต้น 

• มี ระบ บ โค รงข่ าย ถน น แ ละก ารค ม น าค มที่ ดี  (Road network system and 
transportation) เป็นพื้นที่ชั้นในที่มีศักยภาพในการติดตอพ้ืนที่เขตต่าง ๆ ด้วยโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง 
และสายย่อย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ใกลกับโครงข่ายระบบทางดวน ระบบราง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ในรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (BTS)  
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รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Airport link) เรือคลองแสนแสบ        
ทางด่วน และรถขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

• เป็นพื้นที่แหล่งที่พักอาศัย (Community) จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ลักษณะแนวสูงมากยิ่งขึ้นทำให้มีคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น เพ่ิมข้ึนจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งที่
อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง 

• เป็นพื้ นที่ ตั้ งของหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่  ทั้ งภาครัฐและเอกชน เชน 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  สำนักงบประมาณกรมบัญชี กลาง กรมสรรพกร               
กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ SME Bank Exim Bank โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ฯลฯ 

• เป็น “ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่” หรือ New Central Business District (CBD) ของ
กรุงเทพฯ บริเวณถนนรัชดาภิเษก พ้ืนที่เขตห้วยขวาง 

• เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ประชากรประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสถานที่ตั้งสถานทูตต่าง ๆ และศาสนสถานสำคัญ มีการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีถนนสายวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP (กระเป๋าจากหญ้าสามเหลี่ยมผสมหนังแท้) 
ผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชนริมคลองดั้งเดิม ท่ามกลางความเจริญและวิถีชุมชนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

4.2.2 ข้อจำกัด 
• ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ขาดแคลนพ้ืนที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการและสิ่ง

อํานวยความสะดวก จากแนวโน้มจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก ความต้องการของพ้ืนที่นันทนาการ 
เนื่องจากรูปแบบการพักอาศัยที่เปลี่ยนจากแนวราบเป็นแนวตั้งมีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนองความต้องการในการ
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ต้องเดินทางไปใช้พ้ืนที่ของเขต
อ่ืนที่มีการจัดไว้) 

• สภาพแวดล้อม (Environment) มีความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่เปลี่ยว พ้ืนที่สาธารณะ        
ต่าง ๆ ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในย่านสถานบันเทิง ปัญหายาเสพติดของนักเท่ียว ปัญหายาเสพติดในชุมชน
แออัด มลภาวะ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การกำจัดไขมันจากร้านอาหาร การขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว 
โดยเฉพาะย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งธุรกิจการค้า  

• เชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban structure)  
๑) ผังเมืองยังไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาพื้นที่มีความหนาแน่น  
๒) พ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่เอกชนและที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์      

การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวกระทำได้ยาก  
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๓) การจราจรติดขัด จากการก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ถนนมีขนาดแคบ การใช้ตรอก ซอยเป็นทางลัด ไม่สามารถขยายช่องทางจราจรได้ 
รวมทั้งไม่มีที่จอดรถ/อาคารจอดรถให้บริการ  

๔) การระบายน้ำ น้ำท่วมขังรอการระบาย สาเหตุหลักเกิดจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและ        
ทางสาธารณะ ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำและคลองสายหลักที่เป็นทางระบายน้ำ  

๕) ทางเท้า ทางเดินไม่ต่อเนื่องและไม่เอ้ือต่อการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะและไม่
เอ้ือต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

๖) พื้นที่จอดรถมีน้อย ทำให้จอดรถยาก ผู้คนมักจอดริมถนนส่งผลให้การจราจรติดขัด 
• การใช้พื้นที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity) ชุมชนแออัด การเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรแฝงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น 
• พื้นที่ทางสังคม (Urban experience) ปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน ความร่วมมือ

ของชุมชน ความความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งเป็นช่องว่างในการสื่อสารระหว่างชุมชนชาวไทยกับ
ชุมชนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี คนเร่ร่อนในพ้ืนที่มีจำนวนมาก 
 

4.2.3 การเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ 
1. การสร้าง Creative Economy โดยดึงศักยภาพของพ้ืนที่ 1) ย่านที่พักอาศัย (Living) เป็น

พ้ืนที่อยู่อาศัยของเมือง ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ที่พักอาศัยบนอาคารสูง และมีแนวโน้มของการอยู่อาศัยที่หนาแน่น
ขึ้นจากการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม (ล้อ ราง เรือ) 2) ย่านธุรกิจ (Commercial) เป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจไมซ์ (MICE) และธุรกิจการขาย/ให้เช่าสำนักงาน/โฮม 
ออฟฟิศ (Home Office) และ 3) การท่องเที่ยว (Travel) เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไมซ์ (MICE) 
และศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจต่าง 

2. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) เป็นโครงการใน
การศึกษาและกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ในปัจจุบันซึ่งผังเมืองรวมฉบับล่าสุดคือ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยการเปลี่ยนแปลงของผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการยกร่างเพ่ือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น พบว่า 
พ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลางจะถือเป็นพื้นที่ประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น
มาก (สีน้ำตาล) และพ้ืนที่พาณิชยกรรม (สีแดง) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากเดิมที่จะมีบางส่วนเป็นพื้นที่ประเภทที่
อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และจะเห็นได้ว่าการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง
มีการขยายตัวมากขึ้นและมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยในแนวตั้ง (คอนโดมิเนียม) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้          
ผังเมืองรวมฉบับใหม่ ยังได้ให้ความสำคัญการจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสวนสาธารณะ การจัดให้
มีพ้ืนที่เพ่ือเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการจัดให้มีพ้ืนที่รับน้ำเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจูงใจนักลงทุนโดยการเพ่ิมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR Bonus) อีกด้วย 
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ภาพที่ 20 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
กับ (ร่าง) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๔ 

 
3. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วงใต้  ในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง          

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีรถไฟฟ้า BTS รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน             
ซึ่งพาดผ่านพื้นที่และเชื่อมต่อการเดินทางจนกลายเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมของคนกรุงเทพมหานครแล้ว 
และในอนาคตในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าเพ่ิมเติมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างได้แก่
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งจะพาดผ่านในแนวตะวันตก (ตลิ่งชัน) เชื่อมโยงไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
(มีนบุรี) โดยจะผ่านในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลางได้แก่เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี 
เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และอีกเส้นทางที่สำคัญคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นส่วนต่อขยายจากแนวรถไฟฟ้า 
ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมกรุงเทพมหานครในแนวเหนือ 
(จตุจักร) – ใต้ (ราษฏร์บูรณะ) โดยเส้นทางจะผ่านพ้ืนที่เขตในกลุ่มกรุงเทพกลางได้แก่ เขตดุสิต เขตพระนคร 
ช่วงรอยต่อกับเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จะทำให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ของ
นักท่องเที่ยวสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 แสดงแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีม่วง 
ที่มา ประชาชาติธุรกิจและwww.zmyhome.com 
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4. ผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) สถานีประตูน้ำ 

ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ืนที่  ที่มีศักยภาพ
รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4           
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงการลดการใช้รถยนต์ และสนับสนุนอัตลักษณ์ของย่านให้ผสมผสาน
การใช้ชีวิตสมัยใหม่ และต้องสร้างโอกาสให้คนในพ้ืนที่ โดยดำเนินการออกแบบพ้ืนที่โดยรอบสถานีในรัศมี 
800 เมตร  ซึ่งสถานีประตูน้ำได้รับคัดเลือกในการพัฒนา (TOD) 1 ใน 5 สถานีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สถานีประตูน้ำในอนาคต จะอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม และเป็นจุดเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงค์และสายสี
เขียว และมุ่งหวังให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร แหล่งโอกาสทางธุรกิจแฟชั่นและ
เสื้อผ้าระดับนานาชาติทั้งกลางวันและกลางคืน พัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจและเส้นทางสัญจรกับแหล่งท่องเที่ยว
หลักและพ้ืนที่พาณิชยกรรมที่ต่อเนื่องจากย่านสยาม-ราชประสงค์ และย่านมักกะสัน - พระราม 9 แต่คงไว้ซึ่ง
สีสันของความหลากหลายของผู้คนต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมของย่านประตูน้ำ โดยมีต้นแบบจากย่านชิบูย่า             
ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ฯ (TOD) ของสถานีประตูน้ำ เสมือนเป็น
การวางภาพอนาคตของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 เอกสารแสดงแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีประตูน้ำ 
ที่มา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
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5. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)          

โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนที่อันเต็มไปด้วยแหล่งสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม 
จำเป็นต้องอาศัยการนำกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในย่านเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดพบปะพูดคุย ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากร               
จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงาน บ่มเพาะกิจกรรมเชิงนวัตกรรมและเร่งพัฒนา 
เชิงนวัตกรรมแก่สังคม ภายใต้กรอบแนวคิดใน 3 เรื่องหลัก ๑) City Information Model โดยร่วมกันสร้าง 
ecosystem และพัฒนา Open World Platform เพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดของพ้ืนที่
รัตนโกสินทร์เพ่ือสาธารณประโยชน์ ๒) Urban Development ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้
มีส่วนร่วมกันฟ้ืนฟูและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่                    
๓) Creative Economy ร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่23 แสดงพื้นทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ที่มา กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

6. สถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงอายุ พ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตเป็นสังคม
สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) โดยมีอัตราผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด                
ใน 2 พ้ืนที่เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ข้อมูลประชากรที่มีสัญชาติและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน จากกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๖๒) และมีแนวโน้มที่เขตพระนครและเขตดุสิต
จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปีต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนา
พ้ืนที่และการกำหนดนโยบายของพ้ืนที่ อาทิ การออกแบบทางเท้าเพ่ือรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ             
การพัฒนาศูนย์กิจกรรมเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ เป็นต้น  
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ภาพที่ 24 แสดงการกระจายตัวของความเป็นสังคมสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่มา กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
4.2.4 ข้อเสนอแนะ 

• ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) 
๑) ควรมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายในพ้ืนที่เขต โดยนำพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่ของสถานที่

ราชการมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
Active Park ที่รวมหลายกิจกรรมไว้ในที่เดียว สวนพืชผักสมุนไพร (สวนชุมชนพ้นทุกข์ 
โรคภัย) รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิง
รุก เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ การสร้างลานกีฬา  
เป็นต้น การจัดการด้านสุขลักษณะด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การจัดการเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่าง ๆ มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

๒) ควรติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทุกชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำ
ความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี  เพ่ือรักษาความปลอดภัย           
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 

๓) สถานที่ราชการควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
9 หมวด เช่น ทางลาด ราวจับ ห้องน้ำ ตามข้อกำหนดกฎหมาย ฯลฯ 
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• สภาพแวดล้อม (Environment)  

การแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งการค้า ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่เขต ควรประสานความร่วมมือใน
การดำเนินการจัดการขยะอย่างใกล้ชิดและจริงจัง รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและสำนักงานเขตในการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพิ่มจำนวนถังขยะ และกำหนด
จุดทิ้งขยะการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างจริงจัง 

• เชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban structure)  
๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้รองรับกับคนทุกวัย (Universal Design Footpath) และ

จัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวที่ชัดเจน (WAY Finding) เพ่ือเชื่อมโยงระบบขนส่งกับ
แหล่งท่องเที่ยวจากจุด สู่ จุด รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเส้นทางได้ อาจะพิจารณาทำหลังคาคลุมทางเท้าเพ่ือกัน
แดด กันฝน อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  

๒) จากปัญหาการจราจรในพ้ืนที่แม้จะมีระบบขนส่งทางรางเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินบริการในพื้นที่
แล้วแต่ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายในพ้ืนที่ยังไม่นิยมที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และนิยม
ใช้บริการรถยนตร์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะในรูปแบบอื่น ๆ เช่นเดิม ทำให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ได้ ซึ่งประชาคมในพ้ืนที่เคยทดลองการแก้ไขปัญหาด้วยการ
จัดเวลาสำหรับรถขนส่ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจร
สำหรับนักท่องเที่ยว จึงเสนอให้มีการร่วมมือพัฒนาจุดจอดรถในบริเวณรอบนอกพ้ืนที่  
รวมถึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีอาคารจอดรถรองรับผู้ที่จะมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ือแก้ปัญหามลพิษ ที่ยังสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ และจัดบริการรถสาธารณะ
ในลักษณะ FEEDER เพ่ือขนส่งผู้สัญจรเข้าพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการ
ใช้พ้ืนที่ เช่น sky walk ถนนพหลโยธิน และการสาธารณูปโภคให้พร้อมทั้งเส้น 

• พื้นที่ทางสังคม (Urban experience) 
๑) ควรมีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกฎหมายเพ่ือจำกัดพ้ืนที่การประกอบการ

ในลักษณะห้องพักในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประกอบการและลด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน รวมถึงการปรับระเบียบการอนุญาตให้ประชาชน
ค้าขายในจุดผ่อนผันในชัดเจน 

๒) การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของมีผู้รายได้น้อยจากผู้บุกรุกให้เป็นผู้บุกเบิก เนื่องจากที่อยู่
อาศัยเป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐ และในอนาคตอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากหลายชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟจึงอยากให้จัดหาพ้ืนที่เพ่ือให้ชุมชนที่บุก
รุกได้อยู่อย่างถูกต้อง เช่น ชุมชนริมทางรถไฟหรือชุมชนโรงเจ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ส่วนนี้ (Stakeholder) ได้แก่ ประชาชนในชุมชนจำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน การรถไฟ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหานคร) (พอช.) และสำนักงานเขตราชเทวี 
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• การใช้พื้นที่และกิจกรรมในเมือง (Use and activity)  

๑) การเป็นแหล่งการค้าและพ้ืนที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ (New CBD) และเป็นย่านเอ็นเตอร์เทน
เม้นส์/แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม/วัฒนธรรมนานาชาติที่
หลากหลาย/วิถีชีวิตชุมชนริมคลองดั้งเดิมจึงควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ที่มีศักยภาพช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์ (High Potential) ในพ้ืนที่ โดยการสร้างเครือข่ายประชาคมทางเศรษฐกิจ เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้มาพบปะกับผู้ประกอบการ SMES ในพื้นที่เพ่ือให้
คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนขอร่วมมือ
กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สำนักงานเขตจัดขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดนัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๒) จากข้อจำกัดเกี่ยวกับธุรกิจดั้งเดิมในพ้ืนที่ไม่ได้รับการสืบทอดสานต่อ จึงมีข้อเสนอแนะ
ให้ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงต้องหาวิธีการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ
ดั้งเดิมกับธุรกิจใหม่ โดยอาจทำเป็น Market place ใหม่ เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ์ในพ้ืน
ที่มาจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจสินค้าให้มากยิ่งขึ้น 

๓) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเทศกาลนานาชาติให้เป็นที่รู้จัก 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่ชาวต่างชาติที่
พำนักอยู่ในพ้ืนที่ เช่น เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำแบบไทย เทศกาลตรุษจีน 
เทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น 

๔) การแก้ปัญหาประชาการแฝง โดยดำเนินการสำรวจจำนวนประชากร เช่น หอพัก 
อพาร์ตเมนต์ นักเรียน นักศึกษา แรงงานต่างด้าว ฯลฯ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เช่น สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวน
ประชากรที่แท้จริง 

• การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาการต่าง ๆ  จำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยการสร้างพ้ืนที่กลุ่มในการติดต่อสื่อสารซึ่ งบูรณาการระหว่างชุมชน สำนักงานเขต และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชน และสร้างรูปแบบหรือแพลตฟอร์มในการ
เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ชุมชน และสำนักงานเขต  

 

 

 

 

  



 

 

บทท่ี ๕ 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ ผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็น 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดประเด็น โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาจาก
การทบทวนบริบทเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) 
 

ลำดับ เร่ือง  
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ 
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

1. การจัดบริการสำหรับคนทุกวัย  
(ลานกีฬา ศูนย์กฬีา และศูนย์
นันทนาการ) 

- ปรับปรุงลานกีฬา ศูนย์กีฬา ศูนย์
นันทนาการ สำหรับคนทุกวัย โดยยึดหลัก 
Universal Design เพื่อให้คนทุกเพศทุก
วัยสามารถเข้าถึงได ้
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหส้อดคล้อง
กับบริบทประชากรในกลุ่ม กท.กลาง 
 
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา
สำหรับผู้สูงอาย ุ
- จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผูสู้งอายุ 
- สนับสนุนเครือข่ายของภาคประชาชน/
ชุมชน ช่วยดูแลในลักษณะ CSR และ 
ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง 
 
- ออกแบบเส้นทางการเดินทางมาใช้
บริการใหส้ะดวกสบาย และปลอดภัย 

- เขตพระนคร 
(สวนรมมณีนาถ 
สวนสมเด็จ
พระปกเกลา้) 
- เขตสัมพันธวงศ์ 
(ลานกีฬาย่าน
ตลาดนางเลิ้ง)  
- เขตป้อมปราบฯ 
(ลานกีฬาในพื้นที่) 
 
- เขตวังทองหลาง 
(ลานกีฬาใต้ทาง
ด่วน
สวนสาธารณะ) 
- พื้นที่กลุ่มเขต 
กท.กลาง 

สวท. สพส.  
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การจัดกิจกรรมนนัทนาการ         
(ในพื้นที่เล็ก) 

- การจัดกิจกรรมนันทนาการตาม
ธรรมชาติของคนในพ้ืนท่ีที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นหลัก เช่น แอโรบิค โยคะ         
เป็นต้น  
- ลดข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ เน้นการสามารถ
เดินเท้าเพื่อเข้าถึงจุดกจิกรรมต่าง ๆ            
ได้ เช่น  ในพื้นที่สาธารณะ โรงเรยีน 
สำนักงานเขต พ้ืนท่ีขนาดเล็ก เป็นต้น 

- พื้นที่กลุ่มเขต 
กท.กลาง 

สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

3. การดูแลความปลอดภัย และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 

- การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว เส้นทางการเช่ือมต่อ ทางเดิน 
ทางจักรยาน 
- การทำป้ายบอกทาง ประชาสัมพันธ์ 
และให้ข้อมูลที่จำเป็นหากเกิดเหตรุ้าย 

- พื้นที่กลุ่มเขต 
กท.กลาง 

สนท. สวท. 
สจส.  
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 
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๕.๑.2 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 

ลำดับ เร่ือง  
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมคลอง
สวยน้ำใส และการเพ่ิมพื้นที่สีเขยีว 

- คลองสวยน้ำใส (บริเวณคลองมหานาค) 
- การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนท่ี 
แหล่งท่องเที่ยว และย่านการค้าตา่ง ๆ   
ในพื้นทีก่ลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 
 

- คลองมหานาค 
เขตป้อมปราบฯ 
- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สนน. สนย. 
สสล. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การส่งเสริมเครือข่ายช่วยจัดเก็บ
ขยะ 

- สร้างความร่วมมือภาคเอกชนช่วยในการ
บริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ี ให้มีเอกชนเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
ตลอดจนมูลนิธิท่ีเป็นเครือข่ายกไ็ดช่้วยกัน
จัดเก็บขยะทั้งทางน้ำและทางบก 
- จัดกิจกรรม รณรงค์ ปัญหาเรื่องปริมาณ
ขยะ 
- กำหนดจุดศูนยร์วมการทิ้งขยะ (Node) 
อย่างเป็นระบบ 
- การลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
 

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สสล. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

 
๕.๑.3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Urban Structure) 

 

ลำดับ เร่ือง  
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  

- ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ (ทางเท้า 
การระบายน้ำ ท่ีพักขยะ) แหล่งการค้า
สำคัญ ได้แก่ ตลาดมหานาค สะพานขาว 
- ปรับปรุงด้านกายภาพ (อาคาร ผู้ค้า กัน
สาด ถนน ท่อระบายนำ้) ในพื้นที่ย่าน            
ราชวัตร  

- เขตดุสิต สผม. สนย. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การพัฒนาทางเท้า และทาง
จักรยาน 

- เชื่อมต่อระหว่างเขตพระนคร            
เขตสัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบฯ           
ผ่านเส้นทางคลองรอบกรุง 
- การเช่ือมต่อทางจักรยาน ทางเทา้ 
บริเวณรอบพระราชวังสวนจิตรลดา และ
ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษม 
 
 
 

เขตพระนคร  
เขตดสุิต 
 

สจส. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 
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ลำดับ เร่ือง  

(โครงการ/กิจกรรม) 
กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน

เกี่ยวข้อง 
3. การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง

มวลชน  
(Transit-Oriented 
Development: TOD) 

- ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการเพื่อสร้าง
โอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัคนใน
พื้นที่ เช่น ย่านประตูน้ำ 
- ส่งเสริมในเรื่องพื้นที่สีเขียว เศรษฐกิจ/
การสร้างงาน สิ่งอำนวยความสะดวกใน
การเดินทางในพื้นที่ใกล้เคียง 

- เขตราชเทวี สผม. สนย. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

4. การเชื่อมต่อการเดินทางจาก
รถไฟฟ้า MRT  

- เชื่อมต่อระหว่างสถานท่ีในพื้นทีก่ลุ่มเขต 
กท.กลาง 
- เชื่อมต่อพ้ืนท่ีช้ันใน (การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์) ช้ันนอก (การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร) 
- เชื่อมต่อการเดินทางระยะสั้น เชน่ การ
ท่องเที่ยวจากจุดสู่จดุ 
- การเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT สถานี
ศูนย์วัฒนธรรม ถึง ศูนย์วัฒนธรรม 

- เขตห้วยขวาง สผม. สนย. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

5. การจัดทำรถบริการ (Feeder) - การจัดทำรถบริการ (Feeder) ไปยัง
ศูนย์สามวยั สวนสาธารณะ (สวนรถไฟ 
สวนจตุจักร) กำหนดระยะเวลาการ
เดินทางไป-กลับ ช่วยลดปัญหาการจราจร
ติดขัดในพื้นที่ 
 

- เขตพญาไท สจส. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

6. การพัฒนาจุดเชื่อมต่อทางน้ำ และ
สถานที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเกาะ
รัตนโกสินทร์ เช่น พระบรมมหาราชวัง 
พระราชวังดุสติ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
รัฐสภา วัดเบญจมบพิตร และจุดเช่ือมต่อ
ทางน้ำ เช่น คลองผดุงกรุงเกษม 
- เชื่อมโยงคลองในกลุ่มกรุงเทพกลาง กับ
เขตอื่น ๆ โดยรอบ เช่น คลองบางลำพู 
คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง คูเมือง
เดิม (คลองหลอด) ซึ่งมีลักษณะเปน็วง
แหวน และปากคลองตลาด เป็นตน้  
- เชื่อมโยงคลองในกลุ่มกรุงเทพกลาง  
ผ่านคลองเจา้คุณสิงห์ ไปถึงเขตลาดพร้าว 
 

- เขตพระนคร  
- เขตดุสิต  
- เขตป้อมปราบฯ   
- เขตสัมพันธวงศ ์
- เขตวังทองหลาง 

สนน. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 
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๕.๑.4 ด้านพื้นที่ทางสังคม (Urban Experience) 

 

ลำดับ เร่ือง 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

1. การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ระดับเขต 
พ้ืนที่สำหรับการถ่ายทอด
วัฒนธรรม 

- จัดพื้นท่ีสำหรับการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น 
เช่น เสื้อผ้าโขน บ้านพานถม (เครือ่งถม) 
เขตพระนคร ผ้าไหมบา้นครัว (ผ้าไหมทอ
มือ) เขตราชเทวี  
- กิจกรรมในศูนย์การเรยีนรู้ เช่น การปลูก
ต้นไม้ การคัดแยกขยะ 

- เขตพระนคร 
- เขตราชเทวี 
 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การส่งเสริมการค้าในพื้นที่ - การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าของคนใน
พื้นที ่
- สนับสนุนการคา้ขายออนไลน์ รวมทั้งมี
การขายผ่านกลุ่มเครือข่าย เช่น การค้า
ขายกลุ่มเกสรบางลำพู  
- ส่งเสริมการค้าในพื้นที่ ตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/์อนุรักษ์ 
 

- เขตพระนคร สพส. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

 
๕.๑.5 ด้านการใช้พื้นที่และกิจกรรมในเมือง (Use and Activity) 

 
ลำดับ เร่ือง 

(โครงการ/กิจกรรม) 
กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน

เกี่ยวข้อง 
1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์/อนุรักษ์/
ศิลปวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีอยู่ในย่านชุมชน
เก่า 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร์/
อนุรักษ ์
- เชื่อมโยงสถานท่ีท่องเที่ยวในกลุ่ม
กรุงเทพกลางท่ีโดดเด่นดา้นท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (วัด วัง โบราณสถาน สถานท่ี
สำคัญทางประวัติศาสตร์ ย่านการค้า ถนน
คนเดิน ฯลฯ) 

- พืน้ท่ีกลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียว 
คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา 

- การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแม่น้ำ
เจ้าพระยา เช่น วัดเทวราชกุญชร รัฐสภา 
- การนั่งเรือเที่ยวชมสถานท่ีสำคัญใน
คลองผดุงกรุงเกษม - คูเมืองเดิม – คลอง
บางลำพู และปากคลองตลาด 
- การนั่งเรือเที่ยวชมสถานท่ีสำคัญใน
คลองลาดพร้าว  เช่น เทศกาลแหพ่ระ 
ทางน้ำ ย่านวัดพระราม 9 

- เขตพระนคร 
- เขตป้อมปราบฯ  
- เขตสัมพันธวงค ์
- เขตดุสิต 
- เขตวังทองหลาง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 
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ลำดับ เร่ือง 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

3. การจัดทำเส้นทางการท่องเท่ียวใน
กลุ่มกรุงเทพกลาง 

- จัดทำ Route การท่องเที่ยวในกลุ่ม
กรุงเทพกลาง ระยะสั้น-กลาง-ยาว 
- จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์/อนุรักษ์  
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจดุสู่จดุ  
- การทำป้ายบอกทาง ประชาสัมพันธ์ 
และให้ข้อมูลที่จำเป็น 

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

4. การท่องเท่ียววิถีคนรุ่นใหม่ - การสร้างจุดเช็คอินในพ้ืนท่ี กลุ่มเยาวชน 
คนรุ่นใหม่  
- การจัดทำ Street art วาดภาพ 3 มิติ 
ติดกำแพงจากแนวคิดเด็กในชุมชน และ
เครือข่ายศลิปินในพ้ืนท่ี  

- เขตป้อมปราบฯ สวท. สพส. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

5. โครงการ Street Food Walking 
Street 

- ถนนคนเดินเยาวราช สี่แยกพระพิฆเนศ 
(สี่แยกห้วยขวาง) 
- การเดินทางการท่องเที่ยวระยะสั้น One 
Day Trip 

- เขตสัมพันธวงค ์
- เขตดินแดง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

6. การสนับสนุน กจิกรรม “บางกอก
เมืองแฟชั่น” 

- สนับสนุนการท่องเที่ยว เรื่อง “บางกอก 
เมืองแฟช่ัน” ในย่านการค้าเสื้อผ้าแฟช่ันที่
สำคัญ ได้แก่ ประตูน้ำ แพลตตินัม พาลาเดียม 

- เขตราชเทวี สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

 
๕.๑.6 ด้านการบริหารจัดการ 

 

ลำดับ เร่ือง 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

1. การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในพื้นที่ กท.กลาง 

- การรวมกลุ่มกับภาครัฐและภาคเอกชน
กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง 
ๆ ในพื้นที่ กท.กลาง เช่น กรมการท่องเที่ยว 
กลุ่มปั้นเมือง เป็นต้น 
- การบูรณาการ สถาบันการศึกษา เพื่อร่วม
กำหนดแผนงานพัฒนาในระดับกลุ่มเขต 
- การประสานขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ
ภาคเอกชน พื้นที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
- การสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น พื้นที่
ภาคเอกชน และอุปกรณ์ในลานกีฬา เป็นต้น 

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สพส. สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

2. การสร้างกลุ่มสร้างสรรค์ - ดำเนินการกลุม่เล็ก ๆ เพื่อช่วยสง่เสริม
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
เรียนรู้ และการสร้างงานศิลปะ เช่น กลุ่ม
ปั้นเมือง TCDC เป็นต้น  

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สพส. สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 
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ลำดับ เร่ือง 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กรอบการดำเนินการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 

3. การสร้าง Platform รวมตัวของ
คนรุ่นใหม่ และเยาวชน 

- การรวมตัวของคนรุ่นใหม่ทีม่ีแนวคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง 
- ค้นหาพ้ืนท่ี กำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีรวมตัว
ของเยาวชน และคนรุ่นใหม ่
- ใช้กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
ให้เกิดการรวมกัน  เช่น พ้ืนท่ีเล่นกีฬา
ฟุตบอล เป็นต้น  
- ขยายผลในการพัฒนาพื้นที่ และประเด็น
อื่น ๆ 

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

4. อื่น ๆ  
(การประชาสมัพันธ์ การจัดเก็บ
ฐานข้อมูล One Stop Service) 

- ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวที่อยู่ใน
ย่านชุมชนเก่าผ่านเว็บไซต ์
- จัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บรกิาร เช่น 
ลานกีฬาในแตล่ะวัน 
- การให้บริการ แบบ One Stop Service 
ประกอบไปด้วย ฟิตเนส ร้านอาหาร 
โรงยิม ลานกีฬา ลานกิจกรรมนันทนาการ 
และพื้นที่ให้บริการสำหรับประชาชนท่ี
ต้องการติดต่อราชการ 
 

- พื้นทีก่ลุ่มเขต
กรุงเทพกลาง 

สวท. 
สนข. กลุ่ม 
กท.กลาง 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ๕.๒.๑ จากผลการศึกษาบริบทเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต :          
กลุ่มกรุงเทพกลาง ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ในพ้ืนที่เขต และกำหนด         
เป็นประเด็น โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณานำประเด็นดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพกลางควรพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง          
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 ๕.๒.๒ สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะประเด็น 
(Agenda base) หรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง (Area base) ในการดำเนินการ ควรมีการบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่เขต
ที่มีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในพื้นที่กลุ่มเขต โดยต้องมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในระดับพ้ืนที่ก่อนการนำโครงการ/กิจกรรมไปดำเนินการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
เพียงตัวแทนของประชาคม ในพื้นที่ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมความคิดเห็นทั้งหมดของพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือให้ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในกา ร
พัฒนาต่อไป 
 5.2.3 กรุงเทพมหานครควรกำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเขตแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนา และความสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการ            
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสำนัก ซึ่งต้องมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และจะก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องที่ยั่งยืนต่อไปในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต 
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบาย         
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563  
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี 
 

1. นางวิภารัตน์   ไชยานุกิจ    รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
2. นางอณุสรา   ชื่อทรวง    รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล 
3. ผศ.ดร.สิงหนาท   แสงสีหนาท   หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชน

เมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ดร.พีรียา   บุญชัยพฤกษ์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. นางสาวณัฏฐวีร์   แตงน้อย   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
6. นางสาวพิมพรรณ   สังข์กรณ์   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
7. นางสาวปิยะพร   สวัสดิสิงห์   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
8. นายสมชาย   ธนกุสุมาลย์    ประธานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
9. นายสมพงษ์   โชติวรรณ    ผู้แทนชุมชนย่านนางเลิ้ง 
10. นางสาวกมลจันทน์   ม่านโคกสูง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
11. นายอุบล   ม่วงทิม    ประชาคมเขตดุสิต 
12. นางสาวนัยนา   ยลจอหอ    ประชาคมเขตดุสิต 
13. นางวันเพ็ญ   แช่มลือนาม    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดุสิต 
14. นางเพทาย   ปทุมจันทรัตน์   ประธานประชาคมเขตดินแดง 
15. นางสาวศุภวรรณ   เกตุเหล็ก    เลขาประชาคมเขตดินแดง  
16. นางสาวจุฑาทอง   บุญตัน    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดินแดง 
17. นางสาวปณัฐพรรณ   ลัดดากลม   ตัวแทนประชาคมกลุ่มปั้นเมือง ผู้แทนเขตสัมพันธวงศ์ 
18. นายภิชาติ   บุญสัมพุทธ    รองประธานชุมชน ผู้แทนเขตสัมพันธวงศ์ 
19. นางสาวปาริชาต   สาหร่าย    นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานสัมพันธวงศ์ 
20. นายเอกชัย   จาดดาอนันต์    บริษัท พาไท วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด ผู้แทนเขตพญาไท 
21. นายฐานุสรณ์   สมบุญญฤทธิ์   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตพญาไท 
22. นายอภิชาต   ประสิทธินฤทธิ์   ที่ปรึกษาท่านผู้ชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้แทนสำนักงานเขตวังทองหลาง 
23. นายปฤษฎี   หล่อคุณธรรม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตวังทองหลาง 
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24. นางพิมพ์ศิริ   สุวรรณนาคร   กรรมการประชาคมบางลำพู ผู้แทนเขตพระนคร 
25. นางสาวสุวรรณา   ธนบุญสมบัติ   ชมรมผู้สูงอายุรวมใจพัฒน์ ผู้แทนเขตพระนคร 
26. นายฉัตรชัย   ศุขโชติ    เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  

สำนักงานเขตพระนคร 
27. นางฤดีวรรณ   ตันเจริญทรัพย์   ประชาคมเขตห้วยขวาง 
28. นางอรณี    นมรักษ์     กรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง  
29. นางสาวพวงผกา   จิตระเวศ    นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตห้วยขวาง  
30. คุณสุมิตรา   วุฒิวารี     ประชาคมเขตราชเทวี 
31. นางสาวชนิตย์นาถ    กสิเวทย์    ตัวเทน Honda Sri Ayuddhaya go green 
32. นางสาวณัฐชยาพัชร์   รอดสีเสน           เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  

สำนักงานเขตราชเทวี 
33. นางรุ้งเพชร อูมา    รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม สยป. 
34. นายกิรทัต เจิมจรุง    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สยป. 
35. นายณัฐ  คงธนะมงคล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
36. นางสาวนรีรัตน์   คงมีศักดิ์สิริสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
37. นางสาวณัฐธิดา   ไผ่เจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
38. นายเสกสรรค์   พวกอินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
39. นายศศิวัฒน์   บุญวงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป. 
40. นางสาวบุษย์   ชลสายทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป. 
41. นายธนาศาน   สุภาษี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป. 
42. นายภาณุพวงศ์   ศิริบุญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป 
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ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 

ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต 
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบาย         
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 
น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 

1. นางอณุสรา   ชื่อทรวง    รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. ผศ.ดร.สิงหนาท   แสงสีหนาท   หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นางทิพวรรณ   อัศวเมฆิน    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
4. นางวรนุช   นุ่มน้อย    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
5. นางสาวกมลจันทน์   ม่านโคกสูง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
6. นางนิธิวดี   เกษมวงศ์    นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 
7. นางสาวจิตพิมาน  เล่ห์ประเสริฐ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ  
8. นางสาวสุพิชา   โมคลา    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 
9. นางสาวอธิษชา.  จังศิริพรปกรณ์   สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ 
10. นางสาวพนิตา   มณีนารถ    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
11. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์   นันทศุภกร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร 
12. นางสาวณัฎฐ์วลัญช์   วัฒนสนิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตพระนคร 
13. นายฉัตรชัย   ศุขโชติ    เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 

สำนักกงานเขตพระนคร 
14. นายสุชาติ   คำภาพงค์    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตห้วยขวาง 
15. นางสาวพวงผกา   จิตระวงค์   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตห้วยขวาง 
16. นายปิยะศักดิ์   โพธิศิริรุจนากร   สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานเขตห้วยขวาง 
17. นางสาวอัญชนา   บุญสุยา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 
18. นายปฤษฎี   หล่อคุณธรรม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตวังทองหลาง 
19. นายนิติวัชร์   แก้วเมืองทอง   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตวังทองหลาง 
20. นายฐานุสรณ์   สมบุญญฤทธิ์   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตพญาไท 
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21. นายธนกร   รักษ์พันธุ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตพญาไท 
22. นางสาวเกศสุดา   ไชยภัฏ    นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพญาไท 
23. นายโยธิน   อยู่นุช    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี 
24. นางสาวทิพย์รัตน์   ฐากูรจิรนนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตราชเทวี 
25. นางสาวพูนลาภ   ทวีวัยเลิศวฒุิ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตราชเทวี 
26. นายนิวัฒน์   ดวงจิโน    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง 
27. นางสาวรวิวรรณ   พวงสาลี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตดินแดง 
28. นายเสน่ห์   บุญขันธ์    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดินแดง 
29. นางสาวอรอนงค์   น้อยเสวก   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต 
30. นางวันเพ็ญ   แช่มลือนาม    นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตดุสิต 
31. นางสาวศริิลักษณ์   สุพรรณอาสน์   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตดุสิต 
32. นายเพช็ร   ภุมมา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ 
33. นายอุกฤษฎ์   องตระกูล    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
34. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์จันทเจริญ   สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
35. นางแสงหล้า   แผ่นสุวรรณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
36. นางรุ้งเพชร อูมา    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม สยป. 
37. นายกิรทัต เจิมจรุง    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สยป. 
38. นายณัฐ  คงธนะมงคล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
39. นางสาวนรีรัตน์   คงมีศักดิ์สิริสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
40. นางสาวณัฐธิดา   ไผ่เจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
41. นายเสกสรรค์   พวกอินแสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สยป. 
42. นายศศิวัฒน์   บุญวงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป. 
43. นางสาวบุษย์   ชลสายทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป. 
44. นายภาณุพวงศ์   ศิริบุญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สยป 
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