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คำนำ 
 
                    กรุงเทพมหานครบริหารงานภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครที่
มุ่งหวังสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕  ซึ่งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพฯ 
สู่ความสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นที่ สอดคล้องด้านมหานครประชาธิปไตย มิติที ่ ๕.๔ 
พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตามตรวจสอบและ
ผลักดันให้นำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ และด้านการบริหารจัดการเมืองมหา
นคร มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและการประเมินผล การผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจึงจำเป็นต้อง
อาศัยหน่วยที่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับสำนักที่รับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง สำนักงานเขต
รับผิดชอบระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพมหานครนั้น การทำงานในระดับพื้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

     สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
เพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกองยุทธศาสตร์
สาธารณูปโภคพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบแนะนำ ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนและประเมินผลกลุ่มการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสามวา 
สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขต
มีนบุรี สำนักงานเขตลาดกระบัง  สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขตหนองจอก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น  
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
กำหนดกิจกรรม/โครงการ การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
ของกรุงเทพมหานครในแต่ละกลุ่มเขต โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
พื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้รับทราบข้อมูล ปัญหา ความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานคร    
ในภาพรวมต่อไป 
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บทที่ ๑  
บทนำ 

๑.๑ ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
                    กรุงเทพมหานครบริหารงานภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครที่มุ่งหวัง
สู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๕  ซึ่งการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เมืองกรุงเทพฯ สู่ความสำเร็จ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ทั ้งในระดับเมืองและระดับพื ้นที่  สอดคล้องด้านมหานครประชาธิปไตย มิติที ่ ๕.๔ พลเมืองกรุงเทพฯ 
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตามตรวจสอบและผลักดันให้นำวิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จ และด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผน
และการประเมินผล การผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจึงจำเป็นต้องอาศัยหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
สำนักที่รับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาระดับเมือง สำนักงานเขตรับผิดชอบระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ซึ ่งการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น การทำงานในระดับพื้นที ่มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
     สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   
เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
ในการศึกษากลไกและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการ
กำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรม/โครงการ  การจัดทำงบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในแต่ละกลุ่มเขต โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น     
และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ของประชาชน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการจะทำให้ได้รับทราบข้อมูล 
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มเขต 
และของกรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป 
   กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบแนะนำ ให้คำปรึกษาการจัดทำ 
แผนและประเมินผลกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลด้ายกายภาพของพื้นที่ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร สิ่งแวดล้อม
และอัตลักษณ์ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย 
สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงาน
เขตประเวศ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตลาดกระบัง  สำนักงานเขตสะพานสูง และสำนักงานเขต
หนองจอก และศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนา จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ทั ้งภาควิชาการ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
กรุงเทพตะวันออก เพ่ือจะนำมากำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งเป็นเครื่องมือ  
สำคัญในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ 
พัฒนาและแก้ปัญหาเฉพาะเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามหลักของการศึกษา/วิจัยว่า 
การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต  :     
กลุ ่มกรุงเทพตะวันออก ควรมีลักษณะอย่างไร เพื ่อให้ได้แนวทางการระบุประเด็นศักยภาพของพื้นที่        
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างบูรณาการ และมีความสอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และภาพอนาคตของพ้ืนที่ 
 



๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ เพ่ือให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่

กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  
๑.๒.๒ เพ่ือกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
 

๑.3 ขอบเขตของการศึกษา 
๑.๒.๑ ด้านเนื้อหา เพ่ือให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการ

พัฒนาพื้นทีก่ลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่มกรุงเทพตะวันออก  
๑.๒.๒ ด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต : กลุ่ม

กรุงเทพตะวันออก ผู้แทนกลุ่มประชาคมในพ้ืนทีก่รุงเทพตะวันออก 
 

๑.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๓.๑ กลุ่มประชาสังคมไดร้ับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาพ้ืนที ่และช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก 
๑.๓.๒ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนในพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก  
 

 
  



๓ 
 

 
 
 

17%

68%

15%

สัดส่วนประชากรในพื้นที่ ปี 2562

วันเด็ก (0 - 14 ปี) วันท างาน (15 - 59 ปี) วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

 (คน)  (ร้อยละ)  (คน)
อัตรา

ผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ)

 (คน)
 อัตราวัยเด็ก
 (ร้อยละ)

 (คน)
 อัตราวัย

ท างาน (ร้อย
ละ)

 (คน)
(ร้อย
ละ)

 (คน)
(ร้อย
ละ)

 (คน)
(ร้อย
ละ)

กรุงเทพมหานคร 5,466,969   100.00       1,063,871 19.46 779,326   14.26 3,623,772 66.28               29.36                 3.41              136.51 604,719  56.84 299,835 28.18 159,317 14.98

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 619,581     11.33         141,975    22.91 77,556     12.52 400,050   64.57               35.49                 2.82             183.06 74,573   52.53 41,083   28.94 26,319   18.54

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 1,048,178   19.17         204,834    19.54       141,188   13.47       702,156   66.99                        29.17                 3.43             145.08 115,114  56.20 58,939   28.77 30,781  15.03

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 1,334,308   24.41         201,094    15.07 224,397   16.82 908,817   68.11               22.13                 4.52               89.62 121,745  60.54 54,459   27.08 24,890  12.38

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 761,982     13.94         168,788   22.15 99,683     13.08 493,511   64.77               34.20                 2.92              169.32 92,295   54.68 48,807  28.92 27,686  16.40

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 749,346      13.71         178,581   23.83 90,346     12.06 480,419   64.11               37.17                 2.69              197.66 99,504   55.72 50,817   28.46 28,260  15.82

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 953,574      17.44         168,599    17.68 146,156   15.33 638,819   66.99               26.39                 3.79              115.36 101,488 60.19 45,730   27.12 21,381  12.68

 จ านวนรวมทุกช่วงอายุ อายุ 80 ปีข้ึนไปอายุ 70 - 79 ปี

ตารางแสดงข้อมูล จ านวนประชากรสัญชาติไทยท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม 2562 
ข้อมูลจาก ส านักงานสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

Area (พ้ืนท่ีเขต)

total : All Gender

 จ านวนผู้สูงอายุ
 จ านวนประชากรแรกเกิด

 - 14 ปี
 จ านวนประชากรอายุ 15 - 

59 ปี

  อัตราส่วนพ่ึงพิง 
 วัยสูงอายุ 

(จ านวนผู้สูงอายุ :
 วัยท างาน 100 

คน)

 อัตราส่วน
เก้ือหนุน (จ านวน
วัยท างาน : วัย
สูงอายุ 1 คน)

 ดัชนีการสูงอายุ 
(จ านวนผู้สูงอายุ :
 วัยเด็ก 100 คน)

อายุ 60 - 69 ปี

บทที่ ๒  
บริบทเชิงพื้นที่และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 บริบทเชิงพื้นที่ของกรุงเทพตะวันออก 
2.2 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 บริบทเชิงพื้นทีข่องกรุงเทพตะวันออก 
      2.1.1 ข้อมูลด้านกายภาพของพื้นที่ 
               1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
                    กลุ่มกรุงเทพตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ 9 เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว  
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง และเขตหนองจอก 
มีอาณาเขต ดังนี้ 
           ทิศเหนือ        จดพืน้ที่เขตลาดพร้าว บางเขน สายไหม และจังหวัดปทุมธานี 
           ทิศตะวันออก  จดพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
           ทิศตะวันตก    จดพื้นที่เขตห้วยขวาง วัฒนา สวนหลวง และจังหวัดสมุทรปราการ 
           ทิศใต้            จดพืน้ที่เขตพระโขนง บางนา 
               2) ประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 



๔ 
 

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรสัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 

 

พื้นที่เขต (Area) 

จำนวนรวมทกุช่วงอาย ุ จำนวนผู้สูงอาย ุ
จำนวนประชากรแรก

เกิด - 14 ป ี
จำนวนประชากรอาย ุ

15 - 59 ป ี
อัตราส่วน
พึ่งพิงวัย
สูงอายุ 
(จำนวน

ผู้สูงอายุ : 
วัยทำงาน 
100 คน) 

อัตราส่วน
เกื้อหนุน 
(จำนวน

วัยทำงาน 
: วัย

สูงอายุ 1 
คน) 

ดัชนีการ
สูงอาย ุ
(จำนวน

ผู้สูงอายุ : 
วัยเด็ก 

100 คน) 

อาย ุ60-69 ป ี อาย ุ70-79 ป ี
อาย ุ80 ปี  

ขึ้นไป 

คน ร้อยละ คน 
อัตรา

ผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ) 

คน 

อัตรา
เด็ก 
(ร้อย
ละ) 

คน 

อัตรา
วัย

ทำงาน 
(ร้อย
ละ) 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 5,466,969 100 1,063,871 19.46 779,326 14.26 3,623,772 66.28 29.36 3.41 136.51 604,719 56.84 299,835 28.18 159,317 14.98 
กลุ่มเขต 

กรุงเทพกลาง 
619,581 11.33 141,975 22.91 77,556 12.52 400,050 64.57 35.49 2.82 183.06 74,573 52.53 41,083 28.94 26,319 18.54 

กลุ่มเขต 
กรุงเทพเหนือ 

1,048,178 19.17 204,834 19.54 141,188 13.47 702,156 66.99 29.17 3.43 145.08 115,114 56.20 58,939 28.77 30,781 15.03 

กลุ่มเขต 
กรุงเทพตะวันออก 

1,334,308 24.41 201,094 15.07 224,397 16.82 908,817 68.11 22.13 4.52 89.62 121,745 60.54 54,459 27.08 24,890 12.38 

กลุ่มเขต 
กรุงเทพใต้ 

761,982 13.94 168,788 22.15 99,683 13.08 493,511 64.77 34.20 2.92 169.32 92,2,95 54.68 48,807 28.92 27,686 16.40 

กลุ่มเขต 
กรุงธนเหนือ 

749,346 13.71 178,581 23.83 90,346 12.06 480,419 64.11 37.17 2.69 197.66 99,504 55.72 50,817 28.46 28,260 15.82 

กลุ่มเขต 
กรุงธนใต้ 

953,574 17.44 168,599 17.68 146,156 15.33 638,819 66.99 26.39 3.79 115.36 101,488 60.19 45,730 27.12 21,381 12.68 
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           3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย SWOT  
     จากข้อมูลพื้นฐาน นโยบาย แผนการพัฒนา แผนงาน โครงการ และความต้องการรวมทั้ง

ข้อจำกัดของพื้นที่เขตกรุงเทพตะวันออก ที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลหลายลักษณะและจากการจัดกิจกรรม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สามารถนำมาประมวลเพ่ือการวิเคระห์สภาพแวดล้อม โดยใช้วิธี SWOT 
เพื่อหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ในการพัฒนาพื้นที่
เขตกรุงเทพตะวันออก ดังนี้ 

     จุดแข็ง (Strength) 
1. เป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อีกมาก 
2. มีพ้ืนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นพื้นที่เมืองเก่าในอดีต 
3. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ (พุทธ-อิสลาม) 
4. เส้นทางน้ำที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นขนส่งมวลชนทางน้ำได้ 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดมาตรการการรองรับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและผู้สูงอายุ 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของพ้ืนที่เพ่ือผลักดันการท่องเที่ยว 
3. ขาดโครงข่ายระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 
4. เกิดปัญหาน้ำท่วมขังขึ้นบ่อยครั้งในบางพ้ืนที่เนื่องจากบางส่วนของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รับน้ำ (แก้มลิง)   
5. การจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตย่านที่อยู่อาศัย 
โอกาส (Opportunity) 
1. การขยายตัวของขนส่งมวลชนระบบราง (รถไฟฟ้าสายสชีมพู - เหลือง - ส้ม) เข้ามาในพ้ืนที ่
2. เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีจุดผ่านของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (สนามบินดอนเมือง 
    - สวุรรณภูม ิ- อู่ตะเภา) ไปยังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC: East Economic Corridor) 

                3. พื้นที่การเกษตรสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 
                อุปสรรค (Threat) 
                1. ขาดแผนพัฒนาในการรองรับของขนส่งมวลชนระบบราง 

2. มีความเสี่ยงที่ปัญหาน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นตามแนวโน้มที่สูงขึ้นของปัญหาอุทกภัย 
3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง 
5. ปัญหาฝุ่นละออง (P.M. 2.5) ในช่วงอากาศปิดบางพ้ืนที่ 
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ที่มา : โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นท่ีต่อเนื่อง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
 

  2.1.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
           1) การคมนาคมขนส่ง 

     กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองไปตามแนวถนนสายหลักและมีการพัฒนา
ถนนสายรองที่ไม่สอดคล้องกับถนนสายหลัก ทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงข่ายถนนที่ไม่สมบูรณ์ 
เกิดความแออัดของปริมาณรถยนต์บนถนนสายหลัก ซึ่งปัจจุบันปริมาณรถยนต์มีมากเกินกว่าที่ผิวจราจร
ของถนนในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลางจะรองรับได้ รวมถึงปัญหาจุดตัดสี่แยก จุดตัด
รถไฟกับถนนสายหลัก และความขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน ทำให้
กรุงเทพมหานครเกิดปัญหาการจราจรติดขัดมานาน โดยกรุงเทพมหานครได้เห็นถึงความสำคัญของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนทางรางมาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งในปัจจุบัน
เปิดใช้งานได้เพียงร้อยละ 35 ของโครงข่ายทั้งหมด 
               โครงข่ายถนนสายหลักอันประกอบด้วยถนนวงแหวนและถนนสายรัศมี โดยถนนวงแหวนจะทำให้
โครงข่ายมีความสมบูรณ์โดยการเชื่อมต่อกับถนนรัศมีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ 
ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลางมีปัญหาการจราจรติดขัด และการใช้ประโยชน์ที่ดินในแนวราบทำให้การขยายพ้ืนที่
โครงข่ายถนนทำได้ยาก จึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นการบริหารโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนเพื่อลดปัญหาบริเวณจุดตัดทางแยก หรือเชื่อมโยง Missing Link 
เช่น บริเวณวงแหวนชั้นในและชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายถนน ของกลุ่มเขต
กรุงเทพตะวันออก ซึ่งมีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และถนนพระราม 9 (ทางด่วนศรีรัช) ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อถึงอนุเสาวรีชัยสมารถูมิ ถนนบางนา - ตราด ซึ่งเชื ่อมจังหวัดในกลุ่มโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซึ่งเชื่อมต่อ
สู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) ของกรุงเทพ รวมถึงถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็น
ถนนสายใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนร่มเกล้าได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบขนส่งมวลชนรองเชื่อมต่อระบบขนส่ง
มวลชนหลัก ได้แก่ ขยายเส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบไปถึงสำนักงานเขตมีนบุรี และมีความสามารถในการ
เพ่ิมเส้นทางเดินเรือสายใหม่บริเวณคลองลาดพร้าวและคลองประเวศน์บุรีรมย์ในอนาคต  
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             การแก้ปัญหาการจราจรอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญ คือ การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในพื้นที่เมือง ในอนาคตแนวโน้มการเดินทางจะอาศัยระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญ
และส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) เพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบหลัก
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทางรางไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
ขาดการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบต่าง ๆ ทำให้คนส่วนใหญ่ยังเลือกใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่าระบบขนส่งมวลชนทางราง 
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             จากโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ได้ทำการเปรียบเทียบการคาดการณ์การปริมาณการเดินทางหลักด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลและระบบขนส่ง
สาธารณะในกรณีมีโครงข่ายการใช้รถไฟฟ้าครบทั้งระบบในปี พ.ศ. 2572 ส่งผลให้ผู้เดินทางด้วยยานพาหนะ
ส่วนบุคคลลดลง เมื่อมีการแจกแจงการเดินทางกลับ พบว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
แต่การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ และรถแท็กซี่ มีสัดส่วนที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้เดินทางด้วยยานพาหนะ
ส่วนบุคคลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เพ่ิมข้ึนทั้งระบบนี้ เนื่องจากระยะทาง
ในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะอยู่เฉพาะในพื้นที่รัศมีประมาณ 20 กิโลเมตร
จากศูนย์กลางเมืองเท่านั้น ส่วนพื้นที่ชานเมืองที่เกินระยะรัศมี 20 กิโลเมตรพบว่า มีการใช้ยานพาหนะ
ส่วนบุคคลเท่าเดิม และมีแนวโน้มการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน 
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             ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อระบบขนส่งมวลชนทางรางเสร็จสิ้นจะพบว่ามีจุดตัดรถไฟฟ้ามากถึง 39 สถานี 
ซึ่งด้วยศักยภาพของโครงข่ายรถไฟฟ้าในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกในอนาคต ทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงสถานีศูนย์วัฒนธรรม - สถานีมีนบุรี และสายสีเหลืองซึ่งเป็นรถไฟรางเดี่ยว (monorail) ช่วงสถานี
ลาดพร้าว - สถานีสำโรง ทำให้ศักยภาพของโครงข่ายรถไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการรองรับการเดินทาง
ได้มากขึ้นและเกิดจุดตัดหรือจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้าในพ้ืนที่จำนวนมาก ดังนั้นควรมี
การออกแบบและวางแผนจุดตัดระบบขนส่งมวลชนทางรางให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกด้วยการเดินเท้า 
จักรยาน หรือระบบขนส่งมวลรอง (Feeder) โดยการพัฒนาจุดเปลี ่ยนถ่ายการสัญจรโดยรอบสถานี 
(Transit Oriented Development : TOD) ให้สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลระบบรอง (Feeder)  
เพื่อกระจายการเดินทางออกสู่พื้นรอบนอก ซึ่งในปัจจุบันระบบขนส่งมวลรอง (Feeder) ในพื้นที่กลุ่มเขตตะวันออก 
ทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนื่องจากมีการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ 
ทำให้เกิดการเดินทางระยะไกล ปัญหาการจราจรติดขัด และกำหนดระยะเวลาในการเดินทางไม่ได้  
             นอกจากนี้ การเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ (Multimodal Transport : MT) 
ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ควรต้องคำนึงถึงศักยภาพของคลองสายหลัก เช่น คลองแสนแสบ  
ซึ่งขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม การปรับปรุงการเชื่อมต่อ ถนน ซอย จากคลองแสนแสบ 
สู่ถนนรามคำแหง และสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการคมนาคมในพ้ืนที่  
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         2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร  
   จากรายงานการประเมินผลการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2556 โดยสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครได้มีการประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
    การใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมีขนาดพ้ืนที่มากที่สุดที่ 339,958 ไร่ หรือร้อยละ 34.67 
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 20,943 ไร่ และมีการขยายตัวร้อยละ 1.31 ต่อปี โดยเขตที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมากที่สุดคือเขตลาดกระบัง จำนวน 17,810 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับเขตหนองจอก 
จำนวน 17,540 ไร่และเขตคลองสามวา จำนวน 17,124 ไร่ ส่วนเขตที่มีพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2552 มากที่สุดคือ เขตลาดกระบัง จำนวน 2,644 ไร่ รองลงมาคือเขตบางขุนเทียน จำนวน 2,591 ไร่ 
และเขตคลองสามวา จำนวน 2,564 ไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีการขยายตัวร้อยละ 3.37 ต่อปี ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 
ประมาณ 7,611 ไร่ โดยเขตที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมมากที่สุด คือ เขตบางนา 
จำนวน 2,871 ไร่ ส่วนเขตที่มีพ้ืนที่พาณิชยกรรมเพ่ิมข้ึนมากที่สุดคือเขตบางขุนเทียน จำนวน 1,128 ไร่ 
ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ว่าง เกษตรกรรมแหล่งน้ำ และคลังสินค้ามีการใช้ประโยชน์
ที่ดินลดลงร้อยละ 3.13, 0.86, 0.62 และ 0.29 ตามลำดับ 
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    ในปี พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานครยังคงมีรูปแบบการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้เคียงกับปี 
พ.ศ. 2552 กล่าวคือ พื้นที่บริเวณศูนย์กลางเมืองและพื้นที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นย่านธุรกิจและแหล่งงานสำคัญ
ยังคงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพาณิชยกรรม การค้าและการบริการ ที่ตั้งของสถาบันและองค์กรขนาดใหญ่ 
มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นมาก ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแนว
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังคงมีการขยายตัวที่อยู่อาศัยในแนวราบออกสู่พ้ืนที่
ต่อเนื่องศูนย์กลางเมืองและพื้นที่ชานเมืองขณะที่พื้นที่พาณิชยกรรมได้ขยายตัวออกสู่เขตที่อยู่อาศัย และ
เขตท่ีอยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตอนล่างเพ่ิมขึ้น ตามการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัย โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ มีดังนี้ 
    1. การเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยกลางเมือง กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย
ต่อเนื่องจากย่านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยกลางเมือง จึงมีพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
สูงกว่าทุกเขต จำนวน 118,706 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.64 ของพื้นที่ทั้งกลุ่มเขต เขตที่มีสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยสูงสุด ได้แก่ เขตประเวศ เขตสายไหม และเขตบางนา สำหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมซึ่งมีการกระจายตัวเพื่อให้บริการในย่านที่อยู่อาศัยมี 19,219 ไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.88 ของพ้ืนที่ทั้งกลุ่มเขต กระจายตัวอยู่มากในเขตประเวศเขตลาดพร้าว และเขตบางนา 
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม จำนวน 15,842 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.49 ของพ้ืนที่
ทั้งกลุ่มเขต เขตท่ีมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมสูงสุดได้แก่ เขตสายไหม เขตบางเขน 
และเขตประเวศ 
    2. การเพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก กลุ่มเขตที่อยู่อาศัยชานเมือง
และเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม จำนวน 174,664 ไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.11 ของพ้ืนที่ทั้งกลุ่มเขต เขตที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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    ประเภทเกษตรกรรมสูงสุด ได้แก่ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง สำหรับ
บริเวณที่อยู่อาศัยมีจำนวน 58,519 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เขตท่ีมีสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยสูงสุด ได้แก่ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง 
พ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้ามีจำนวนทั้งหมด 6,201 ไร่ คดิเป็นสัดสว่นร้อยละ 1.89 ของพ้ืนที่ทั้งกลุ่มเขต 
กระจายตัวอยู่มากใน เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า พ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากแบ่งเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การใช้เพื่อที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยกลุ่มที่หนาแน่นไปด้วยที่อยู่อาศัยกลางเมือง 
ได้แก่ เขตประเวศ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง ซึ่งมีการสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัยสูงกว่าการใช่ที่ดินประเภทอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่กลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี 
และเขตลาดกระบัง 
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             (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่างผัง) เมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว กำลังจะเปิดให้บริการ 
และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางของคนกรุงเทพมหานครจากระบบล้อสู่ระบบรางในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินของ (ร่าง) ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเป็นเมืองกระชับ (Compact City) 
โดยการส่งเสริมการพัฒนาเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการพัฒนา
บริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit Oriented Development หรือ TOD) ทั้งในเขตชั้นในและ
เขตชั้นกลาง ประกอบกับ การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
แหล่งงานและที่อยู่อาศัย (Job-Housing Balance) ในเขตชานเมือง ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์ชุมชน
เกษตรกรรมและการสงวนรักษาพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำคัญในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดังนี้ 

1) ขยายพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง (Sub-CBD) เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและการจ้างงานต่อเนื่องจากพ้ืนที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง (CBD) ทางทิศตะวันออกไปตาม
แนวถนนรัชดาภิเษก 

2) ส่งเสริมการพัฒนาบริเวณถนนบรรทัดทอง และบริเวณถนนเจริญกรุง-เจริญนครให้เป็น
พ้ืนที่พาณิชยกรรมที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Innovation District)  

3) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางภายในถนนวงแหวน
รัชดาภิเษกให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต - คูคต) และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ) 

4) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างถนนวงแหวนรชัดาภเิษกและถนนวงแหวนกาญจนาภเิษกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อยเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง 



14 
 

 

(บางซื่อ - รังสิต) สายสีเขียว (หมอชิต - คูคต) สายสีส้ม (ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี) สายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว - สำโรง) และสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)  

5) ขยายพ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณสถานีร่วม(สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ) ศูนย์ชุมชนชาน
เมืองมีนบุรี และย่านพาณิชยกรรมถนนบางนา - ตราด ส่วนพื้นที่นอก ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก
กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  

6) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระหว่างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (ถนนจรัญสนิทวงศ์) และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก จากการใช้ประโยชน์ 

7) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค)  

8) ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตก 
ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง และพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ - ตลิ่งชัน) 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) และรถไฟฟ้าสายสีเขียว (บางหว้า - ตลิ่งชัน) 
และการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน 

9) พ้ืนที่นอกถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกกำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย และศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม โดยยังคงไว้     
ซึ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในเขตบางขุนเทียนเพ่ือสงวนรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ     
ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร 

10) ปรับลดพ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกโดยการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองบริวารหนองจอก ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง 
และศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม 

 
ผลจากการเปลี่ยนผังเมืองของกรุงเทพมหานคร  

 
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.3) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง (ย.7) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและถนนแจ้งวัฒนะ เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง 
(บางซื่อ - รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) 

https://1.bp.blogspot.com/-6pm64THbp0E/XPj0MIS000I/AAAAAAAAHPQ/bcDAW0z7tww_Fp9VgdHzTqlgn2sc0402gCEwYBhgL/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+1.jpg
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ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.6) เป็นพาณิชยกรรม 
(พ.5) บริเวณถนนพหลโยธิน ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทรา เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
(หมอชิต - คูคต) และรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) 

 
 

 

ปรับเปลีย่นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นนอ้ย (ย.3 และ ย.4) เป็นที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง (ย.6 และ ย.7) บริเวณถนนรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนวมินทร์ถนนเสรีไทย  
ถนนรามคำแหง และถนนลาดพร้าว เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) สายสีน้ำตาล 
(แคราย - บึงกุ่ม) สายสีเทา (วัชรพล - ท่าพระ) สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี) และสายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว - สำโรง) 
 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.1) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(ย.2) บริเวณถนนหทัยราษฎร์ เพ่ือรองรับการเพ่ิมความหนาแน่นของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง 

 

https://1.bp.blogspot.com/-GXVFXGRWPH8/XPj0MC9OIuI/AAAAAAAAHPQ/apYGJ6uEezc4i2FbhX8vf2asUPGZBPwqgCEwYBhgL/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Ce0Thisfe-s/XPj0NctHaxI/AAAAAAAAHPc/GyABdRnZeP4e5UW6bstiVKYP64RYsgn9gCEwYBhgL/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-85CgGg4KS0M/XPj0NS-W8bI/AAAAAAAAHPY/Td8A3IRjM0I03f0SZWGe6-AUdRpMVlk4gCEwYBhgL/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+5.jpg
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ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.3) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
(ย.6) และที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.6) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.10) และพาณิชยกรรม 
(พ.3) บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี เพ่ือรองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี) 
และสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี) 

 

 
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.3) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

(ย.5) บริเวณถนนอ่อนนุช เพื่อรองรับการเพ่ิมความหนาแน่นของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง 
 

 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (ย.2) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
(ย.3) บริเวณถนนเจ้าคุณทหาร เพ่ือรองรับการเพ่ิมความหนาแน่นของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง 

https://1.bp.blogspot.com/-3ri6cF5NeTQ/XPj0NrouofI/AAAAAAAAHPg/mytN7u380P4lLx_oyzlhbUHahUX5EPDzQCEwYBhgL/s1600/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+6.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-G7S9xvxkgsk/XP1AacppqMI/AAAAAAAAHR0/hfOeuzNldIUrK603UdXc8C4GsgtiTfMdgCEwYBhgL/s1600/13.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Komq-VTXq38/XP1AbThWBkI/AAAAAAAAHR4/mOdfwv5Zqh8z1RuvVasPlbq88dDc2B2twCEwYBhgL/s1600/14.jpg
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ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ก.1) เป็นชนบท 
และเกษตรกรรม (ก.3) โดยการปรับปรุงระบบการป้องกันน้ำท่วมและ การระบายน้ำบริเวณพ้ืนที่ 
ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.4 เดิม) เป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม (ก.4) เพ่ือส่งเสริมการเป็นศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมในเขตหนองจอก 
 
 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.5) เป็นพาณิชยกรรม (พ.3) 
บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองหนองจอก เพ่ือส่งเสริมการเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

https://1.bp.blogspot.com/-lzqGfGp1654/XP1AbfjK-II/AAAAAAAAHR0/xELPkV06LhE4heHZeGbYT85tfAvl4Z2iQCEwYBhgL/s1600/15.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hO12tbsm6oE/XP1AbhXEVRI/AAAAAAAAHSI/eHBLGw1DotA6dLdzh-9hc8bDI5GwaSX4gCEwYBhgL/s1600/16.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YnJd_tKViTM/XP1AcV5Q2QI/AAAAAAAAHR4/pmtg4q_hAGgzu_aBQQQVvW_H9UhD1uaZgCEwYBhgL/s1600/17.jpg
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ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.4 เดิม) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (ก.4) เพ่ือส่งเสริมการเป็นศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมในเขตหนองจอก 
 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.4 เดิม) และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
(ย.3) เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (ย.7) บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ศูนย์ชุมชนชานเมือง ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

 

 

ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (ก.4 เดิม) เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (ก.4) เพ่ือส่งเสริมการเป็นศูนย์ชุมชน เกษตรกรรมในเขตลาดกระบัง 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-M4MmPhJRQaY/XP1Acd0Wc1I/AAAAAAAAHR8/ZnkZeYq-OaYMBzebA9lGCXu8bmXlkRV_gCEwYBhgL/s1600/18.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-S8Cc_Ftrlpk/XP1ActLRZhI/AAAAAAAAHR4/VtGv1C_XcC0PCmuWMDWmsxFndeMCCmrXgCEwYBhgL/s1600/19.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8yCRjUaetnU/XP1AdUagnEI/AAAAAAAAHSA/2edq15TbaHk9xOI-b47Nh0yLZ5Rwgjw6QCEwYBhgL/s1600/20.jpg
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   3) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
      3.1) สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล 
                กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีสถานีดับเพลิง จำนวน 6 สถานี โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 131 โรงเรียน นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 91,158 คน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
จำนวน 108 ศูนย์ บ้านหนังสือ จำนวน 27 แห่ง โรงพยาบาล จำนวน 10 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 
จำนวน 10 ศูนย์ 

 

 
 
 

สำนักงานเขต 

จำนวน (แห่ง) 
สาธารณูปการ การศึกษา สาธารณสุข 
สถานีดับเพลิง โรงเรียน 

สังกัด กทม. 
นักเรียน 

สังกัด กทม. 
ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัย

เรียน 

บ้าน
หนังสือ 

โรงพยาบาล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

สะพานสูง - 6 3.769 4 3 - 1 
บางกะปิ 1 11 11,867 5 1 2 1 

ลาดกระบัง 2 20 16,216 17 1 3 2 
คันนายาว - 2 2,034 6 2 2 1 

คลองสามวา - 18 14,171 6 2 1 1 
บึงกุ่ม - 8 7,464 7 2 - 1 
ประเวศ 1 16 10,932 9 2 1 1 
มีนบุรี 1 13 8,964 22 11 - 1 

หนองจอก 1 37 15,741 32 3 1 1 
รวม 6 131 91,158 108 27 10 10 

   

    จากการที่ 9 สำนักงานเขต ได้มีการจัดตั้งสถานีดับเพลิงในพื้นที่เขตในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก นั้น 
จะเห็นว่า สำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีสถานีดับเพลิงในพื้นที่เขตเพียง 5 สำนักงานเขตเท่านั้น 
ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ 1 แห่ง สำนักงานเขตลาดกระบัง 2 แห่ง สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตมีนบุรี   
สำนักงานเขตหนองจอก เขตละ 1 แห่ง ส่วนสำนักงานเขตที่ยังไม่มีสถานีดับเพลิงที่สามารถช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพ้ืนที่เขตยังไม่ทั่วถึง ได้แก่ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขต
คันนายาว สำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งไม่มีสถานีดับเพลิงในพ้ืนที่เขตเลย ดังนั้น 
ในอนาคตมีแนวโน้มที่กลุ่มเขตตะวันออก จะต้องจัดทำโครงการจัดสร้างสถานีดับเพลิง เพื่อป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วในพ้ืนที่เขตดังกล่าวต่อไป 
    สำหรับด้านการศึกษาของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีการศึกษาที่ครอบคลุม
ทั่วถึงในพ้ืนที่เขต ทั้งนี้ สำนักงานเขตที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานเขตหนองจอก 
ส่วนสำนักงานเขตคันนายาวจะมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครน้อยที่สุด โดยมีจำนวนโรงเรียนเพียง 2 แห่ง 
    ด้านการบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา อนึ่ง 
สำนักงานเขตที่มีโรงพยาบาลมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง ส่วนการกระจายตัวของโรงพยาบาล
ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งได้พิจารณาแล้ว พบว่า มีบางเขตที่ยังไม่มีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เขต ได้แก่ 
สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม และสำนักงานเขตมีนบุรี สำหรับการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 
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และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เป็นการบริการขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น ซึ่งในอนาคตสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เมื่อยามเจ็บป่วย ก็คือ สร้างโรงพยาบาลเพ่ิม และอาจต้องเพ่ิมในเรื่อง
ของเครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย์ให้ครบครันอีกทางหนึ่งด้วย  
      3.2) โรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร 
              ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 8 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 
ร้อยละ 45 ของน้ำเสียทั้งหมด ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก มี 1 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี 
พื้นที่บริการ 4.43 ตร.กม. มีความสามารถในการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน และสำนักการระบายน้ำ   
ได้มีการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา หากโครงการแล้วเสร็จ   
จะได้เพ่ิมข้ึนอีก 1 แห่ง สามารถให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 13.41 ตร.กม. มีความสามารถในการบำบัดถึง
40,000 ลบ.ม./วัน 
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      3.3) การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 
       กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพล

การขึ้น - ลงของน้ำทะเล เนื่องจากปัญหาการวางผังเมืองของกรุงเทพมหานครในอดีตเต็มไปด้วยที่ว่างรับน้ำ
และระบายน้ำเป็นจำนวนมากปัจจุบันการขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมเป็นเหตุให้คลอง บึง และที่
ว่างรับน้ำต่าง ๆ ลดลงเป็นอย่างมาก ทางระบายน้ำถูกถม มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำไหลจากถนน แหล่งที่
อยู่อาศัยและแหล่งอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้ระบายน้ำไม่ทันเป็น
ผลทำให้ระบบระบายน้ำเดิมสูญเสียศักยภาพอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาแผ่นดินทรุดตัวและ
ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเกิน ๒ เมตรจากสภาวะ Global Climate Change การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้
การไหลตามธรรมชาติโดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ทำได้ยาก เนื่องจากระดับพื้นดินบางแห่งของ
กรุงเทพมหานครมีระดับความสูง - ต่ำ กว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง และต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและ
ในแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพ้ืนที่ปิดล้อมด้วย
การก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่  ส่วน
ภายในพื้นที่ปิดล้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ให้ระบายลงสู่
แม่น้ำเจ้าพระยา โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำบ่าจากทุ่งโดยรอบพ้ืนที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยการสร้างคันกั้นน้ำปิดล้อมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ๓ พ้ืนที่ ดังนี้ 

1.1 พ้ืนที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ พ้ืนที่
ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคัน
ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกั้นน้ำพระราชดำริ 

1.2 พ้ืนที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พ้ืนที่ประมาณ ๔๕๐ ตาราง
กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร 
ที่ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ 

1.3 พ้ืนที่ด้านตะวันออกนอกคันก้ันน้ำพระราชดำริ พ้ืนที่ประมาณ ๔๖๘ ตารางกิโลเมตร  
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำพระราชดำริซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพ้ืนที่
ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพ่ือระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบาย
ลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ปิดล้อมภายในคันกั้นน้ำพระราชดำร ิ 
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2. ระบบระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายนำ้เพ่ือเร่งระบายนำ้ท่วมขังในพ้ืนที่ 
ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว ปัจจุบันประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่าง ๆ ดังนี้  
  อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 9 แห่ง (เปิดใช้งานแล้ว 4 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
ก่อสร้างอีก 5 แห่ง) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่เปิดใช้งานแล้ว ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพ
การระบายน้ำรวม 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้แก่ 

1) โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ  1.88 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และดอน เมือง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร  
 2) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 
45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.60 เมตร ยาวประมาณ 
5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดินแดง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
  3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ 
บึงกุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 
กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

4) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจาก
บริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะได้รับ
ประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร 
ลาดพร้าว วังทองหลาง บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  6.40 
กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
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กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพ่ิมเติมอีก 5 แห่ง ความยาวรวม 37.68 
กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ได้แก่  

- ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 3 แห่ง 
1) อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนอง

บอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ  ออกแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่บริษัทไม้อัดไทย พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 85 ตาราง
กิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 
เมตร ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบ กทม.) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 4 
ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2564 

2) อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจาก
คลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ไปออกสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 109  ตาราง
กิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.70 เมตรยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ตอนปลายอุโมงค์
กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 9,800 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณปี 2563(งบอุดหนุน 70% และงบกทม. 30%) ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี 6 เดือน คาดว่า
จะก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2563 และแล้วเสร็จภายในพ.ศ. 2567 

3) อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไป
ตามแนวคลองแสนแสบ เพ่ือช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพ้ืนที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง 
เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร 
ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณ
สิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพ่ือเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่าน
อุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 1 ,751 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จอยู่
ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 (งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 50%) ระยะเวลาการก่อสร้าง 
3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2563 และแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2566 
 - ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง 

  1) โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองทววีัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาให้สามารถระบายน้ำหลากจากพ้ืนที่ตอนบนผ่านพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพ่ือระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนาม
ชัย แม่น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย  
โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กโิลเมตร งบประมาณ 2,224,200,000.- บาท (งบอุดหนนุ 
50 % และงบกทม. 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566) 
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          3. พ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้ำ 

               ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 31 แห่ง 
เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.42 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) 
จำนวน 28 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) 
จำนวน 3 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีพ้ืนที่
รองรับและกักเก็บน้ำเพ่ิมอีก 349,000 ลูกบาศก์เมตร 
 

ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.) 
บึงรับน้ำ 

1 บึงหนองบอน 5,000,000 
2 บึงมักกะสัน 261,000 
3 บึงพระราม 9 10,875 
4 บึงพิบูลพัฒนา 48,000 
5 บึงลำพังพวย 200,000 
6 บึงทรงกระเทียม 81,000 
7 บึงกุ่ม 148,000 
8 บึงสนามกอล์ฟรถไฟ 107,000 
9 บึงตาเกตุ 5,500 

10 บึงกองพลทหารม้าท่ี 2 และกองพัน 1 รอ. 94,000 
11 บึงเรือนจำคลองเปรม 68,000 
12 บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร 12,800 
13 บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง) 78,000 
14 บึงเอกมัย 3,500 
15 บึงสวนสยาม 228,000 
16 บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ. 288,000 
17 บึงสิกัน 40,000 
18 บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์ 8,400 
19 บึงลาดโตนด 44,080 
20 แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.) 6,000,000 
21 บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น 76,800 
22 บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1 26,000 
23 บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 26,700 
24 บึงวงแหวนเพชรเกษม 9,300 
25 บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน 180,000 
26 บึงหมู่บ้านเธียรสวน 32,000 
27 บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร 227,200 
28 บึงน้ำประชานิเวศน์ 73,000 
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ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก (ลบ.ม.) 
29 บึงเสือดำ 17,250 
30 บึงรางเข้ 23,000 

Water Bank 
31 ใต้ สน. บางเขน 1,000 

รวมปริมาณเก็บกัก 13,419,005 
พ้ืนที่รองรับและเก็บกักท่ีกำลังก่อสร้าง 7 แห่ง 

ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

1 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ 89,700 
2 บึงสาธารณะลาดพร้าว 71 38,000 
3 บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ 64,000 
4 บึงสวนเบญจกิติ 137,000 
5 Water Bank รัชดาตัดวิภาวด ี 10,000 
6 Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑา 10,000 
7 Water Bank สุทธิพร 2 1,200 

รวมปริมาณเก็บกัก 349,900 
พ้ืนที่รองรับและเก็บกักท่ีจะจัดหาเพ่ิมเติม 

ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

1 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล 40,000 
2 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหลอแหลถึงบ้านเกาะปลาเผา 14,000 
3 บึงคลองบ้านใหม่ 120,000 
4 บึงลาดพร้าว 185,000 
5 บึงโกสุม 292,000 
6 บึงลำผักชี 340,000 
7 พ้ืนที่ว่างบริเวณคลองคู้บอน 728,000 
8 พ้ืนที่ว่างบริเวณคลองบางชัน 218,400 

รวมปริมาณเก็บกัก 1,937,400 

               ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพ้ืนที่แก้มลิง 3 แห่งประกอบด้วยบึงวงแหวน
เพชรเกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ 
สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอ่ืน ๆ 
ที่อยู่ในพื้นที่โครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 
กิโลเมตรแล้ว 
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               จากการศึกษา พบว่า พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 28 แห่ง เก็บกักน้ำได้
ประมาณ 7.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการเพิ่มเติมอีกประมาณ 5.91 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ ที่เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไป
ปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันได้จัดหา
เพิ่มเติมโดยอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 7 โครงการ แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ปริมาตรเก็บกัก 89,700 
ลูกบาศก์เมตร แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร แก้มลิงบึง
หมู่บ้านเฟรนด์ชิพ ปริมาตรเก็บกัก 64,000 ลูกบาศก์เมตร Water bank รัชดาตัดวิภาวดี ปริมาตรเก็บกัก 
137,000 ลูกบาศก์เมตร Water bank ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑา ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
และWater bank สุทธิพร 2 ปริมาตรเก็บกัก 1,200 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 
และแก้มลิงสวนเบญจกิตติ ปริมาตรเก็บกัก 137,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 
 

แผนที่ภาพรวมระบบการป้องกันน้ำท่วมและทิศทางการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษาระบบการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร พบว่า พื้นที่กรุงเทพตะวันออก   
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แก้มลิง ซึ่งจำเป็นต้องยอมรับกับสภาพพ้ืนที่เมื่อเกิดฤดูกาลน้ำหลาก แต่จะเหมาะสมกับ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ และในอนาคตมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน
ซึ่งจำเป็นต้องมีก่อสร้างระบบการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น เช่น อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ คันกั้นน้ำถาวร
และสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ ท่อระบายน้ำ ซึ่งเมื่อสำนักการโยธามีการก่อสร้างถนน ควรออกแบบก่อท่อ
ระบายน้ำไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริเวณพ้ืนที่  
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จากการศึกษาข้อมูลคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครตะวันออก พบว่า เขตหนองจอกมีคลองเป็น

จำนวนมากที่สุด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้มีโครงการพัฒนาคลองในพ้ืนที่
เขตหนองจอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการขุดลอกด้วยเครื่องจักรและกำจัดวัชพืชทางน้ำ 
จำนวน 17 คลอง ความยาว 27,155 เมตร งบประมาณ 95,000,000.- บาท  
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2.3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
      2.3.1 คุณภาพอากาศ  
      การวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันนิยมแสดงออกในลักษณะของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality 
Index : AQI) ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลทั่วไป  
โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย      
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 

1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มเีส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึง
ถุงลมในปอดได้ เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณมาก
หรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลม
อักเสบ มีอาการหอบหืด 

2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือ
การท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสม
ในระบบทางเดินหายใจ 

3) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ำได้เล็กน้อย เกิดข้ึนได้
ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็น
สารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุต่าง ๆ ความสามารถใน
การทำงานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะในเด็ก คนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ก๊าซนี้สามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปทำให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจับกับ
ฮีโมโกลบินในเลือด เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (CoHb) ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ 
ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย และหัวใจทำงานหนักข้ึน 

5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไป
ในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น 
ก๊าซนี้มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือ โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี หรืออาจมีสีเหลืองอ่อน ๆ มีรสและกลิ่นที่ระดับ
ความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ สามารถ
ละลายน้ำได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอื่นแล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ ก๊าซนี้มีผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ 
จะทำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้้ 

โดยดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับ
จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 
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แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน มีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรายงานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า แต่ละพื้นที่เขตของกลุ ่มกรุงเทพตะวันออกมี ดัชนีคุณภาพอากาศย้อนหลัง
ประมาณ 3 ปี โดยดังต่อไปนี้ 
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   เขตหนอกจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM 10 (ug/m3) 

2018-04 62 2020-01 97 
2018-05 70 2020-02 102 
2018-06 58 2020-03 72 
2018-07 83 2020-04 62 
2018-08 70 2020-05 57 
2018-09 61 2020-06 51 
2018-10 61 2020-07 47 
2018-11 79   
2018-12 82   
2019-01 100   
2019-02 78   
2019-03 71   
2019-04 63   
2019-05 77   
2019-06 69   
2019-07 64   
2019-08 61   
2019-09 64   
2019-10 62   
2019-11 70   
2019-12 85   
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 เขตบางกะป ิ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM 2.5 (ug/m3) Date time PM 2.5 (ug/m3) 
2018-07 47 2020-05 22 
2018-08 191 2020-06 19 
2018-09 38 2020-07 17 
2018-10 43   
2018-11 43   
2018-12 289   
2019-01 59   
2019-02 29   
2019-03 27   
2019-04 25   
2019-05 28   
2019-06 20   
2019-07 19   
2019-08 19   
2019-09 29   
2019-10 25   
2019-11 32   
2019-12 41   
2020-01 93   
2020-02 50   
2020-03 34   
2020-04 27   
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เขตคันนายาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM10 (ug/m3) 
2018-04 70 2020-02 85 
2018-05 59 2020-03 48 
2018-06 42 2020-04 49 
2018-07 42 2020-05 41 
2018-08 37 2020-06 34 
2018-09 41 2020-07 25 
2018-10 55   
2018-11 75   
2018-12 86   
2019-01 105   
2019-02 69   
2019-03 68   
2019-04 59   
2019-05 67   
2019-06 51   
2019-07 48   
2019-08 36   
2019-09 53   
2019-10 57   
2019-11 69   
2019-12 78   
2020-01 84   
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 เขตลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM 2.5 (ug/m3) Date time PM 2.5 (ug/m3) 
2018-04 32 2020-02 49 
2018-05 24 2020-03 26 
2018-06 25 2020-04 26 
2018-07 26 2020-05 20 
2018-08 21 2020-06 14 
2018-09 24 2020-07 11 
2018-10 26   
2018-11 39   
2018-12 42   
2019-01 56   
2019-02 28   
2019-03 25   
2019-04 25   
2019-05 32   
2019-06 21   
2019-07 24   
2019-08 20   
2019-09 28   
2019-10 26   
2019-11 30   
2019-12 39   
2020-01 48   
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เขตมีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM10 (ug/m3) 
2018-04 59 2020-02 83 
2018-05 54 2020-03 53 
2018-06 62 2020-04 50 
2018-07 65 2020-05 47 
2018-08 56 2020-06 42 
2018-09 60 2020-07 52 
2018-10 65   
2018-11 88   
2018-12 94   
2019-01 109   
2019-02 61   
2019-03 52   
2019-04 40   
2019-05 56   
2019-06 52   
2019-07 62   
2019-08 63   
2019-09 66   
2019-10 58   
2019-11 72   
2019-12 78   
2020-01 80   
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เขตประเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM10 (ug/m3) 
2018-04 70 2020-02 110 
2018-05 66 2020-03 64 
2018-06 58 2020-04 58 
2018-07 71 2020-05 53 
2018-08 62 2020-06 54 
2018-09 75 2020-07 41 
2018-10 87   
2018-11 100   
2018-12 96   
2019-01 106   
2019-02 71   
2019-03 74   
2019-04 62   
2019-05 69   
2019-06 59   
2019-07 62   
2019-08 51   
2019-09 78   
2019-10 80   
2019-11 97   
2019-12 102   
2020-01 104   
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เขตบึงกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM 2.5 (ug/m3) Date time PM 2.5 (ug/m3) 
2018-05 43 2020-03 28 
2018-06 60 2020-04 27 
2018-07 29 2020-05 20 
2018-08 84 2020-06 14 
2018-09 88 2020-07 15 
2018-10 35   
2018-11 38   
2018-12 47   
2019-01 60   
2019-02 30   
2019-03 28   
2019-04 25   
2019-05 22   
2019-06 17   
2019-07 19   
2019-08 17   
2019-09 27   
2019-10 30   
2019-11 34   
2019-12 41   
2020-01 67   
2020-02 61   
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เขตสะพานสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM10 (ug/m3) 
2018-05 31 2020-02 76 
2018-06 30 2020-03 47 
2018-07 31 2020-04 45 
2018-08 27 2020-05 37 
2018-09 29 2020-06 27 
2018-10 36 2020-07 24 
2018-11 56   
2018-12 67   
2019-01 84   
2019-02 45   
2019-03 42   
2019-04 34   
2019-05 38   
2019-06 27   
2019-07 26   
2019-08 20   
2019-09 38   
2019-10 45   
2019-11 54   
2019-12 66   
2020-01 75   
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 เขตคลองสามวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date time PM10 (ug/m3) Date time PM10 (ug/m3) 
2018-05 59 2020-03 54 
2018-06 64 2020-04 49 
2018-07 66 2020-05 41 
2018-08 49 2020-06 32 
2018-09 46 2020-07 34 
2018-10 54   
2018-11 78   
2018-12 96   
2019-01 106   
2019-02 54   
2019-03 51   
 2019-04 43   
2019-05 40   
2019-06 41   
2019-07 41   
2019-08 34   
2019-09 53   
2019-10 55   
2019-11 70   
2019-12 88   
2020-01 95   
2020-02 93   
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 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วคุณภาพอากาศของพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเขตตะวันอออก 
อยู่ในขั้นปานกลาง - คุณภาพดี อาจมีบางช่วงที่อยู่ในขั้นเริ่มมีผลต่อสุขภาพบ้าง 
 
2.3.2 พื้นที่สีเขียว 

 สวนสาธารณะหลัก หมายถึง สวนที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. มีรั้วรอบขอบชิด 
2. กำหนดเวลาปิด-เปิด ที่แน่นอน 
3. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลประจำ 
4. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไป 
5. มีเจ้าหน้าที่รักษาและดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 
6. มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียนตลอดปี 
7. มีสิ่งอำนวยต่าง ๆ ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา 
8. มีกฎหมาย และระเบียบการใช้สวนสำธารณะที่กรุงเทพมหานครประกาศใช้ในสวนสาธารณะ 

สวนสาธารณะรอง หมายถึง สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับสวนสาธารณะหลัก
แต่มีองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ ดังนี้ 

1. เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม  
    หรือสำนักงานเขต 
2. เป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ 
3. มีหรือไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
4. มี/หรือไม่มีกำหนดเวลาปิด-เปิด 
5. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล 
6. สามารถรองรับและให้บริการประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 50 คน/วัน 
8. มี/หรือไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาและดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 
9. มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียน 
10. มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งส่วนนันทนาการและกีฬา 
11. มี/หรือไม่มีระเบียบการใช้สวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครประกาศใช้ในสวนสาธารณะ 
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สวนสาธารณะหลักและรองในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ประกอบไปด้วย 

 

ลำดับที่ ชื่อ สถานที่ตั้ง เขต 
1 สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน ประเวศ 
2 สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน ประเวศ 
3 สวนพัฒนาภิรมย ์ - ประเวศ 
4 สวนวนธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (ประดู่)  

แขวงหนองบอน 
ประเวศ 

5 สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ ประเวศ 
6 สวนสุขภาพเขตประเวศ - ประเวศ 
7 สวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม 
8 สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงลำพังพวย) ถนนศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม 
9 สวนหย่อมด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม บึงกุ่ม 

10 สวนสาธารณะสโมสรและหอประชุม
หมู่บ้านสหกรณ์ 

 บึงกุ่ม 

12 สวนสารภีิรมย ์ ถนนประชาร่วมใจ 47 แขวงทรายกองดินใต้ คลองสามวา 
13 สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง ลาดระบัง 
14 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
ถนนเคหะร่มเกล้า ลาดระบัง 

15 สวนสุขภาพร่มเกล้า 1 - ลาดระบัง 
16 สวนสุขภาพร่มเกล้า 2 - ลาดระบัง 
17 สนามบางกอกอารีนา - หนองจอก 
18 สวนหนองจอก ถนนเลียบวาร ีแขวงกระทุ่มราย หนองจอก 
19 สวนที่สาธารณะลำลาด (บึงเตย) - หนองจอก 
20 สวนราษฎร์ภิรมย ์ ซอยสุวินทวงศ์ 47 แขวงลำต้อยติ่ง หนองจอก 
21 สวนไม้มงคล 76 จังหวัด ที่สาธารณะ

ลำผักช ี
- หนองจอก 

22 สวนพฤกษชาติ ถนนนวมินทร์ บริเวณหลัวที่ทำการเคหะแห่งชาติ บางกะปิ 
23 สวนศรีบูรพา เชิงสะพานศรีบูรพา บางกะปิ 
24 สวนหย่อมพระราม 9 - บางกะปิ 
25 สวนสิรภิิรมย ์ ถนนประชาร่วมใจ มีนบุรี 
26 สวนพระยาภิรมย ์ ถนนราษฎร์อุทิศ มีนบุรี 
27 สวนหย่อมสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุร ี มีนบุรี 
28 สวนสุขภาพยูนิลิเวอร์ (หมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทอง) 
- สะพานสูง 

29 สวนคันนายาวรมณีย์ บริเวณสวนสยามเลียบลำรางบ้านเกาะ คันนายาว 
30 สวนน้ำคันนานยาวภิรมย ์ ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 52 คันนายาว 
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สรุปจำนวนพ้ืนที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

เขต ประชากร แห่ง ไร่ งาน ตร.วา พ้ืนที่รวม ตร.ม อัตราส่วน
พ้ืนที่สีเขียว 

1 คลองสามวา 193,930 193 6,554 0 94.66 10,486,778.64 54.08 
2 คันนายาว 96,751 126 3,391 1 64.53 5,426,258.12 56.08 
3 บางกะปิ 147,800 147 732 0 10.06 1,171,240.23 7.92 
4 บึงกุ่ม 143,835 93 1,300 0 92.53 2,080,370.12 14.46 
5 ประเวศ 173,656 208 2,641 1 84.39 4,226,337.56 24.34 
6 มีนบุรี 141,750 121 3,971 1 98.54 6,354,394.16 44.83 
7 ลาดกระบัง 173,987 139 3,092 3 49.72 4,948,598.88 28.44 
8 สะพานสูง 95,537 147 1,780 2 47.61 2,848,990.42 29.82 
9 หนองจอก 170,643 111 13,240 1 24.59 21,184,498.36 124.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

2.1.4 ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่กรุงเทพตะวันออก 
          1) อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 
               เป็นพ้ืนที่ลุ่มชุ่มน้ำผืนใหญ่ประกอบด้วย โครงข่ายคูคลองหนองน้ำ หนองบึงและโคกคันปกคลุมด้วย
ป่าชายน้ำ ชายเลน ป่าละเมาะและท้องทุ่ง เป็นศูนย์กลางย่านโครงข่ายระบบน้ำธรรมชาติระหว่าง         
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับบางปะกงอันเป็นที่กำเนิดวังปลา ชุมชนเมือง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มนุษย์
สร้างขึ้น ขนาดใหญ่ที่สุดในที่ลุ่มภาคกลาง พื้นที่น้ำหลากและเก็บกักน้ำทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
ชุมชนและเมืองบริวารชานเมืองกรุงเทพมหานคร ชุมชนน้ำตั้งอยู่บนคลองแสนแสบซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรที่
เชื่อมกรุงเทพกับลุ่มน้ำบางปะกงตัดกับคลองสามวาซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรและระบบชลประทานสำคัญของ
ทุ่งหลวงรังสิตทางตอนเหนือ  
          2) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
               (1) การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
 
                (2) งานประดิษฐ์หัวโขน ตุ๊กตารำไทย เขตคันนายาว 
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                (3) กรงนก เขตหนองจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (4) ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบังโขนสด 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                (5) คณะโขนประยุทธ ดาวใต้ เขตประเวศ 
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                (6) การเจียระไนพลอย ชุมชนบ้านเจียระไนพลอย เขตประเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                 (7) การปักผ้าสตรีชาวมุสลิม เขตประเวศ 
 
   
 
 
 
 
  
     
 
  
               (8) ขนมไทยเก้ามงคล เขตประเวศ 
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2.2 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
      2.2.1 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (2563) ได้ศึกษาผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชน 
ชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง 
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บทบาท  
          มีนบุรี ประตูสู่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ศูนย์กลางพาณิชยกรรมชานเมือง จุดเชื่อมต่อการเดินทาง
รถรางเรือ ส่งเสริมเมืองเดินได้ 

คันนายาว ย่านการค้าและบริการ ศูนย์กลางการแพทย์และพ้ืนที่นันทนาการฝั่งตะวันออก 
ส่งเสริมการเดินเท้าเชื่อมโยงที่อยู่อาศัย แหล่งงาน โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 

สะพานสูง ย่านที่อยู่อาศัยเชื่อมโยงแหล่งงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเดินทางทุกรูปแบบ
ระหว่างสองศูนย์กลาง (มีนบุรีและศูนย์ชุมชนบางกะปิ) 

คลองสามวา ย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี สงวนรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการระบายน้ำ 
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จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
และมีประชากรแฝง คิดเป็นร้อยละ 36 ของประกรทั้งหมด โดยประชากรแฝงส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาทำงาน
และอยู่อาศัยในพ้ืนที ่ส่วนแนวโน้มประชากรรวมจะมีการเพ่ิมข้ึนแต่อยู่ในอัตราถดถอยและเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
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จากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ พบว่า การค้าและบริการในพื้นที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 
และพื้นที่ส่วนใหญ่มีการทำเกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว ไร่หญ้า การประมง และปศุสัตว์            
และมีสถานประกอบกิจการใน 4 เขต ในพื้นที่ที่ศึกษา พบว่า คลองสามวา มีนบุรี สะพานสูง มีประมาณ 
1,000 - 1,500 แห่ง และเขตคันนายาว มีประมาณ 1,500 - 2,000 แห่ง เขตมีนบุรีมีการจ้างงาน 
มากที่สุดใน 4 เขต เนื่องจากอยู่ติดกับแหล่งงานสำคัญอย่างนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และแหล่งศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมบริเวณตลาดมีนบุรี 
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      2.2.2 สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
: ผลการศึกษาพื้นที่กรุงเทพตะวันออก 
 
 
 
        
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
               1) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของกรุงเทพตะวันออก 
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                  1.1) พื้นที่เขตบางกะปิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                  1.2) พื้นที่เขตคลองสามวา 
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                  1.3) พื้นที่เขตบึงกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1.4) พื้นที่เขตประเวศ 
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                  1.5) พื้นที่เขตมีบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1.6) พื้นที่เขตลาดกระบัง 
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                  1.7) พื้นที่เขตมีบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  1.8) พื้นที่เขตหนอกจอก 
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                  1.9) พื้นที่เขตคันนายาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2) โครงการศึกษาที่สำคัญ  
           สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ได้จัดทำโครงการที่สำคัญ ได้แก่ ติดตามวิกฤตฝุ่นในประเทศไทย และกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
และต่อเนื่องมาโดยตลอด สำรวจพื้นทีแ่ละให้ความรู้ประชาชน วัดข้อมูลฝุ่นแบบ Realtime ทำแผนที่ Area 
Map แบบ Realtime ออกแบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น ทำงานร่วม LG วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 
สร้างป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น ติดตั้ง KMITL AQL Station นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทาง
จักรยานลอยฟ้าเลียบรถไฟฟ้าเชื่อมท่ออากาศยานสุวรรณภูมิที่ดำเนินการต่อไปในอนาคต 
 ปัจจุบันสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครกำลังถูกท้าทายจากปัญหาหลายรูปแบบ เช่น 
ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ปัญหามลภาวะ P.M. 2.5 ปัญหาภัยพิบัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
หรือปัญหาเรื้อรัง เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ (ด้านเศรษฐกิจ คมนาคม การศึกษา) ปัญหา
การจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่ยังติดลำดับต้น ๆ ของโลก ประเด็นปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นทั้งโจทย์เก่าและ
โจทย์ใหม่ที่สังคมต้องร่วมกันแก้ไข 
 ด้วยเหตุนี้รัฐในฐานะสถาบันทางสังคมซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทีจ่ะต้องเผชิญโจทย์เหล่านี้ แต่ด้วยวิธีคิดในการทำงานของระบบราชการเดิมที่มีลักษณะแยกกันคิด แยกกันทำ 
ดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนขึ้น ดังนั้นประการแรกที่รัฐจำเป็น  ต้องทำในการแก้ปัญหา
เหล่านี้ คือ เปลี่ยน “วิธีคิด” ในการทำงาน (Mind set) จากวิธีการที่ต่างคนต่างคิด - ต่างทำ มาเป็นการทำงาน
อย่างบูรณาการเพื่อทำให้เกิดเอกภาพของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ประการต่อมาคือ รัฐ จำเป็นต้อง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย ด้วยเหตุเพราะปัญหาที่ต้องเผชิญมีความสลับซับซ้อนขึ้น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น การพยากรณ์อากาศท่ีแม่นยำเพ่ือเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดอย่าง
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ฉับพลัน การปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบคำนวณและค้นหาประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (Demand) เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดหาบริการสาธารณะได้อย่างตรงเป้าหมายด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม (Supply) ซึ ่งช่วยในการเพื ่อช่วยลดค่าใช้ของงบประมาณและได้ผลลัพธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เพราะโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเมือง อาทิ 
ระบบคมนาคม ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 
ระบบพลังงาน ซึ่งหลักการสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ การพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการ
ของประชาชนต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน (Demand) ที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริการสาธารณะนั้น ๆ 
ว่ามีมากน้อยเพียงไรหรือต้องการในรูปแบบใด นอกจากนี้จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ (Management) ที่จะใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือ
บริการสาธารณะนั้น ๆ ให้ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและค่านิยมของสังคมด้วย เช่น การออกแบบ
ระบบขนส่งมวลชนให้มีราคาถูกเพื่อจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเลิกการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ขณะเดียวกัน
ระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหารถติดและลดมลพิษ ซึ่งการจะพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้ความสำคัญ คือ การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ คือ ภาครัฐต้องทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และการแสดงความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อประเด็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ การเสนอทางเลือกการตัดสินใจในพัฒนา หรือการชั่งน้ำหนักต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด  

โครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของผู้คน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีย่อมทำ
ให้ผู้คนในเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก สบาย ซึ่งหลักการสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คือ การพัฒนาโดยการคำนึงถึงความต้องการของประชาชนต่อโครงสร้างพื้นฐาน (Demand) ที่มีต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือบริการสาธารณะนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงไรหรือต้องการในรูปแบบใด นอกจากนี้จะต้องมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่จะใช้ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า (Management) และ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะนั้น ๆ ให้ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและค่านิยม
ของสังคมด้วย (Supply) 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ว่าจะออกแบบโครงสร้างพื้นฐานออกมาเป็นแบบใดนั้น  มีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง เพราะข้อมูลเชิงสถิติจะแสดงให้เห็นสภาพ ของปัญหา 
จำนวนความต้องการ (Demand) ต่อประเด็นโครงสร้างพื้นฐานนั้น ๆ เช่น การจัดบริการรถรับส่ง (Feeder) 
เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะนั้น ควรที่จะวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงสถิติผู้คนที่เดินทางเข้าสู่ ระบบ
ขนส่งสาธารณะนั้นเดินทางมาจากแหล่งใดบ้าง จำนวนเท่าใด เพื่อวางแผนในการออกแบบบริการรถรับส่ง 
(Feeder) ว่าควรจะวิ่งเส้นทางใดบ้าง ควรเก็บค่าโดยสารเท่าไรและใช้ยานพาหนะประเภทใดเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าและไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้บริการมากจนเกินไป ทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาเสียก่อน 

อุปสรรคทีส่ำคัญอีกประการหนึ่งของการดำเนินนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานหรืออาจจะกล่าวได้ถึงขั้นว่า
เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของรัฐเลยก็ว่าได้นั้น คือ การสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ นักวิชาการ และประชาชน ถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความต้องการ ปัญหาที่แต่ละตัว
แสดงมีซึ่งถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสำเร็จก็จะมีสูง ตามไปด้วย 
กล่าวคือ หากแต่ละตัวแสดงขาดการมีส่วนร่วมหรือให้การยอมรับโอกาสที่นโยบาย โครงการนั้น ๆ จะประสบ
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ความสำเร็จก็จะลดน้อยลงไปด้วยซึ่งสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ตัวแสดงจะให้การยอมรับก็จะมีแตกต่างกันไป 
เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือนักการเมืองอาจจะไม่เห็นชอบต่อโครงการที่สร้างผลลบต่อความก้าวหน้าของตน
หรือฐานเสียง หน่วยงานราชการขาดการบูรณาการสร้างความเข้าใจระหว่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งหรือ
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นักวิชาการและประชาชนต่อต้านนโยบายหรือโครงการของรัฐเพราะขัดต่อ  
หลักวิชาการหรือการดำรงชีวิตตามลำดับ  

ปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานครปัญหาหนึ่ง คือ โครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งยังแย่อยู่  
ทำให้ต้องเผชิญทั้งการจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ แนวคิดในการแก้ปัญหาหนึ่ง
คือการสร้างระบบขนส่งมวลชนประเภทราง (รถไฟฟ้า) ที่ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งรัฐหวังว่าประชาชน
จะตัดสินใจเลือกทิ้งรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วหันมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวจนทำให้ ปัญหา
การจราจรติดขัดและมลพิษหายไป ผลลัพธ์ของความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นเช่นไรคงต้องเฝ้าจับตา      
ในอนาคต แต่ในทางทฤษฎีแล้วนั้น ระบบขนส่งมวลชนจะสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
ผู้ดำเนินนโยบายหรือโครงการจำเป็นจะต้องคำนึงถึง 3 ประเด็นสำคัญนั้นคือ 1) เศรษฐศาสตร์ 2) สังคม/
ความเท่าเทียม 3) สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ระบบขนส่งมวลชนที่ดีและมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จคือ
ระบบขนส่งมวลชนที่ไม่สร้าง “ผลลบ” ต่อทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น เช่น ระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงคนทุก
กลุ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็อาจจะไม่สามารถจูงใจให้คนมาใช้บริการได้ถ้ามีค่าบริการที่สูงเกินไป
กว่าที่ฐานะทางเศรษฐกิจจะยินดีจ่ายหรือยังมองว่ารถยนต์ส่วนบุคคลคุ้มค่ากว่า นั้นเท่ากับระบบขนส่ง
มวลชนนั้นไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ตอนเริ่มโครงการได้  
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      2.2.3 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (2562) ได้ศึกษาแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย 
การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาที่ของกรุงเทพมหานคร  
      กลุ่มสุวินทวงศ์  
                กลุ่มสุวินทวงศ์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่ 2 เขต คือ 
เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 346.947 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กลุ่มนี้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และพ้ืนที่
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ ตามลำดับ ในกลุ่มสุวินทวงศ์ยังมีพ้ืนที่ว่างที่
ไม่ได้รับการพัฒนาอยู่ร้อยละ 16.63 ของพ้ืนที่กลุ่มเขต ซึ่งเป็นที่ว่างที่แทรกอยู่ในพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ว่าง
หลังตึกแถวริมถนนสายหลัก และพื้นที่ว่างผืนใหญ่แทรกอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากกลุ่มสุวินทวงศ์ 
ยังมีพื้นที่โล่งว่างอีกจำนวนมาก ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาตามนโยบายที่กำหนดได้ แต่ปัญหาที่พบใน
กลุ่มเขตนี้ คือ สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ลำบาก และผล
จากการที่มีกฎหมายกำหนดควบคุมการใช้ที่ดิน ทำให้การขยายตัวของการใช้ที่ดินยังไม่เต็มที่ 
                จากศักยภาพของพื้นที่กลุ่มเขต จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน
ของชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการบูรณาการแผนผังเขตในกลุ่มสุวินทวงศ์
ประกอบด้วย แผนงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  
ดังนี้ 
      โครงการพัฒนาเมืองอุทยานนครหนองจอก 
      โครงการพัฒนาเมืองอุทยานนครหนองจอกครอบคลุมพ้ืนที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา  
เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง พ้ืนที่ประมาณ 560 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันออก ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมยังคง
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยโครงการพัฒนาเมืองอุทยานหนองจอก ( GARDEN CITY) มีแผนแม่บทกำหนด
รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นรูปแบบการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Green Cluster and Compact Community) เป็นการ
ส่งเสริมบทบาทเมืองหนองจอกมีการพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง (Self contained 
community) และส่งเสริมบทบาทเมืองหนองจอกให้เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองในพ้ืนที่สีเขียว (Garden City) 
ในบางบริเวณที่มีการพัฒนาอาจจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเมืองศูนย์ราชการ เมืองศูนย์การศึกษา เมืองศูนย์การพัฒนา
กีฬา และศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นต้น 
      การดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาอุทยานนครหนองจอก ประกอบด้วยการจัดทำแนวทาง 
การพัฒนาบริเวณชานเมืองตะวันออก การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์พ้ืนที่ริมคลองสายหลักที่มศีักยภาพ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสัญจรทางน้ำ และการเกษตรกรรม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การพัฒนาพ้ืนที่โล่งและสวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม การปรับปรุงชุมชน
เกษตรกรรมชานเมือง การกำหนดมาตรการควบคุมการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 
      กลุ่มศรีนครินทร์ 
      กลุ่มศรีนครินทร์ ตั้งอย่างตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเขต 3 เขต คือ 
เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 239.994 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนใหญ่ของกลุ่มเขต เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ประกอบด้วย พื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ร้อยละ 18.938 รองลงมาคือ การใช้ที่ดินประเภท
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ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 15.691 อุตสาหกรรม ร้อยละ 3.131 และพาณิชยกรรม ร้อยละ 1.943 อย่างไรก็ดี
ในกลุ่มศรีนครินทร์ ก็ยังมีพื้นที่ว่างที่ปราศจากการใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 36.832 ซึ่งสามารถรองรับการ
ขยายตัวของประชากรในอนาคตได้อีก โดยพื้นที่ว่างส่วนใหญ่จะเป็นที่ว่างที่แทรกอยู่ในพ้ืนที่อยู่อาศัย และ
เนื่องจากสภาพทางกายภาพของพื้นที่มีปัญหาเรื่องการเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง การระบายน้ำออกจากพื้นที่
ลำบาก และผลจากการที่มีกฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินไว้ดังกล่าว ทำให้การขยายตัวของการใช้ที่ดินยังไม่
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ ยังมีพื้นที่โล่งเหลืออยู่อีกจำนวนมาก ทำเลที่ตั้งเป็นพื้นที่ชาน
เมืองกรุงเทพมหานครต่อเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทำ
ให้พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ถึงแม้กลุ่มศรีนครินทร์เป็นพื้นที่ที ่มีสีเขียวมากแต่กลับพบปัญหา
ทางด้านอากาศเสียจากการเผาหญ้าในพื้นท่ีเกษตร รองลงมาได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม 
      ดังนั้น การดำเนินการแผนงานโครงการตามท่ีได้กำหนดไว้ในโครงการบูรณาการแผนผังพัฒนา
เขตเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มศรีนครินทร์ เป็นโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ที่มีสภาพปัจจุบันเป็นพ้ืนที่
ชนบทและเกษตรกรรม ที่ว่างที่ปราศจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือพื้นที่ที่ยังไม่มีอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง
หนาแน่น โดยอาศัยอำนาจแห่ง พ.ร.บ จัดรูปที ่ดินเพื ่อการพัฒนาพื้นที ่ พ.ศ. 2547 ในการยุบรวม
กรรมสิทธิ์ และจัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ ให้มีรูปร่างแปลงที่ดินที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ และสภาพ
เข้าถึงที่สะดวก นอกจากนี้การจัดรูปที่ดินยังทำให้ได้มาซึ่งที่ ดินและงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างและ
ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ก่อนกระจายกรรมสิทธิ์คืนให้แก่เจ้าของที่ดิน ตามอัตราส่วน
มูลค่าทรัพย์สินที่จะสูงเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม โดยรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดรูปที่ดิน และการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มศรีนครินทร์ มีดังนี้ 
     โครงการพัฒนาศูนย์ชุมขนขานเมืองลาดกระบัง 

     ชุมชนลาดกระบัง เป็นพื้นที่ 1 ใน 5 ของศูนย์ชุมชนซานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร จากแนวคิด
การวางโครงการสร้างของระบบชุมชนเมือง ในรูปแบบการพัฒนาเมืองหลายศูนย์กลาง (Polycentric 
Development) โดยลักษณะของที่ตั้งศูนย์ชุชนนั้นต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีการเข้าถึงสะดวก ง่ายต่อการ
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลขน ประกอบกับที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ จึงต้อง
สามารถรองรับผู้มาใช้บริการจำนวนมากได้ นอกจกนี้โดยรอบยังมีโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น 
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD โครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนเชื่อมต่อทำอากาศยาน เป็นต้น       
ซึ่งเป็นจุดดึงดูดการพัฒนา จึงต้องมีการกำหนดในรูปของแผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาจากการขาดการวางแผน 
              โครงการพัฒนาและปรับปงศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนลาดกระบัง (ลาดกระบังเก่า) 
               โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พาณิชกรรมชุมชนลาดกระบัง (ลาดกระบังเก่า) ครอบคลุมพ้ืนที ่4 
ตารางกิโลเมตร บริเวณศูนย์ชุมชนลาดกระบังเดิม ประกอบด้วย การพัฒนาโครงข่ายถนน การพัฒนาทาง
เท้าบริเวณสถานี  ขนส่งมวลชนระบบราง กรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสัญจรและบริเวณที่โล่ง
สาธารณะ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกแบบชุมชนเมอืง 
การกำหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ และการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนแลสถานที่ที่มีความสำคัญ เช่น 

    - การอนุรักษ์ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขคลาดกระบัง 
      ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เป็นชุมชนเดิมที่มีการค้าขายริมคลองเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นการ

อนุรักษ์สภาพความเป็นอยู่ด้ังเดิมของผู้อยู่อาศัยริมคลอง แสดงวิถีชีวิต พื้นฟูแหล่งการค้าและเป็นการเพ่ิม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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        โครงการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองเขตประเวศ 
    โครงการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองเขตประเวศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาน 4 ตารางกิโลเมตร 

บริเวณรอบสวนหลวง ร.9 ประกอบด้วยการพัฒนาโครงข่ายถนน การพัฒนาระบบสัญจรทางเท้า ทางจักรยาน 
การพัฒนาพื้นที่โล่งและสวนสาธารณะ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม และการกำหนดมาตรการควบคุมการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
             โครงการพัฒนาศนูย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี 
    โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนุรี พ้ืนที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร เพ่ือให้เมืองมีนบุรี
เป็นศูนย์บริการชุมชนเมืองด้านตะวันออก รองรับการขยายตัวของประชากรตามวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 
ลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ สังคม และความจำเป็นในการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางกรุงเทพหานคร ประกอบด้วย 
การพัฒนาโครงข่ายถนน เส้นทางสัญจร ภารพัฒนาพ้ืนที่โล่งและสวนสาธารณะ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมและกำหนดมาตรการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
และการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการลงทุนโครงการ 
รัฐดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการพื้นฐาน
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของภาคเอกชน 
             โครงการปรับปรงุและพัฒนาย่านพาณิชยกรรมตลาดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

   โครงการปรับปรุงและพัฒนาย่านพาณิชยกรรมตลาดนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง ครอบคลุม
พ้ืนที่ 4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย การพัฒนาโครงข่ายถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่โล่งสาธารณะ 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกแบบชุมชนเมือง 
การกำหนดมาตรการควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ การจัดระเบียบป้ายโฆษณาและอาคาร และการปรับปรุง
ระบบป้องกันสาธารณภัย เพื่อให้เป็นย่านพาณิชยกรรมที่สมบูรณ์แบบ สะดวก ปลอดภัย และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
             โครงการพัฒนาศนูย์บริการชุมชนหลวงแพ่ง 

   โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนหลวงแพ่ง มีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร บริเวณถนน
หลวงแพ่งตัดกับถนนร่วมพัฒนา ประกอบด้วยการวางผังบริการชุมชน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ กรพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่โล่งและ
สวนสาธารณะระดับชุมชน 
             โครงการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโดยรอบศูนย์ขนถ่ายสินค้า (ICD) 

   โครงการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโดยรอบศูนย์ขนถ่ายสินค้า (ICD) มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร 
รอบศูนย์ขนถ่ายสินค้า ประกอบด้วยการพัฒนาระบบขนส่ง การจัดระบบจราจร การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน 
             กลุ่มมหาสวัสดิ์ 

   กลุ่มมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วย เขต 4 เขต ได้แก่ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 159.98 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มมหาสวัสดิ์แสดงให้เห็นถึงสภาพ
การเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและย่านที่อยู่อาศัย โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 35.85 พื้นที่การอยู่อาศัย 
ร้อยละ 32.28 ในขณะที่พ้ืนที่พาณิชยกรรมมีการกระจายตัวไปตามแนวถนนเพชรเกษม 
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บทท่ี ๓  
กระบวนการศึกษา 

 
๓.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นประชาชนของกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตกรุงเทพตะวันออก 
และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้แทนกลุ่มประชาคม ได้แก่ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพตะวันออก    
     
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
       แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามออนไลน์โดยการสร้างจาก Google Forms และสามารถเข้าถึงการตอบ
แบบสอบถามด้วย QR Code ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตกรุงเทพตะวันออก
สามารถแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ที่มีต่อกรุงเทพมหานคร  

แบบแสดงความคิดเห็น โดยการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ Focus group เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้แทนประชาคม อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๓.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ข้อมูลปฐมภูมิ แบบสอบถามซึ่งได้จากการสำรวจแบบออนไลน์จัดเก็บในรูปแบบ Google Forms  
และแบบแสดงความคิดเห็นซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ Focus group รับฟังความคิดเห็น
จากผู้แทนประชาคม  
      ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษารวบรวมจากผลการศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออกและเอกสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
๓.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามและแบบแสดงความคิดเห็น โดยวิธีการวิเคราะห์บรบิทของเนื้อหา 
(Content Analysis) ซึ่งจะคำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบ และการวิเคราะห์ภาพ
แนวโน้มในอนาคต 

 
๓.5 ขั้นตอนการดำเนินการ 
      การศึกษาในครั้งนี้มีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
      3.5.1 จัดทำทะเบียนประชาคมเขต 
      3.5.2 จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้แทนกลุ่มประชาคมเขต 
      ๓.5.3 ศึกษา ทบทวน ข้อมูลบริบทเชิงพ้ืนที่ของกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ
ของพื้นที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่ และข้อมูลเชิงนโยบาย กฎหมาย 
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้คัดเลือกข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้ 
เหมาะสมเป็นประโยชน์คุ้มค่าสอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาและศักยภาพของพ้ืนที่ในปัจจุบัน  



61 
 

 

      3.5.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างจาก Google Forms 
และสามารถเข้าถึงการตอบแบบสอบถามด้วย QR Code ซึ่งเป็นความคิดเห็นของประชาชนด้านต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพตะวันออกที่มีต่อกรุงเทพมหานคร  
      3.5.5 รวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ Focus group 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
      ๓.5.6 วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเขต โดยการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์สรุปภาพรวม 
การวิเคราะห์ภาพอนาคตแนวโน้มของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง
และมีผลต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
      ๓.5.7 กำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และจัดทำร่างแผนงาน/โครงการตามแนวทางท่ีกำหนด 
      ๓.5.8 นำเสนอแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยนำเสนอผลการศึกษา/ทบทวนต่อผู้บริหาร 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป 
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บทที่ ๔  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
      ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าถึงด้วย QR Code 
จัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสารจาก Google Forms จำนวน 181 คน ไดแ้สดงความคิดเห็นที่มีต่อกรุงเทพมหานคร
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1) ประเด็นความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งกรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญ 
เป็นลำดับแรก ๆ ได้แก่ 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้ามาดูแลแก้ไขให้ศึกษาข้อเท็จจริงของสภาพพ้ืนที่ 
- รณรงค์ต่อเนื่อง 
- ให้ตำรวจขวดขัน 
- เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยกับผู้ประกอบการ 
- ควรมาจัดระเบียบแรงงานให้เป็นระบบอย่ากีดขวางทางเข้าออก 
- เริ่มทำเลยคับ 
- เพ่ิมการสอดส่องดูแลให้มากขึ้น 
- การให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 
- ต้องหามาตรการเข้มงวดในส่วนที่มีผลกระทบทำให้มีมลพิษ 
- ทุกถนนต้องมีท่อระบายน้ำ 
- ช่วยกันลดความเร็ว บนท้องถนน 
- เพ่ิมโทษผู้ค้ายา/ผู้เสพเสพติด ให้เด็ดขาด 
- มีมาตรการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
- เพ่ิมบุคคลากรทางการแพทย์และงบประมาณ 
- เข้มงวดกฎหมาย 
- ขณะนี้รอให้การก่อสร้างเสร็จก่อน 
- ให้ชุมชนเข้าร่วมดูแลคนในชุมชน 
- บทกำหนดโทษหนักขึ้น จริงจังกว่านี้ 
- ปรับปรุงเรื่องมลภาวะเป็นพิษและสภาพการจราจร ติดขัดแออัดมาก ๆ 
- จำกัดจำนวนปีของรถยนต์ที่ขับใน กทม.ไม่เกิน 10 ปี จับปรับตรวจควันดำเข้มข้น 
- แก้ยาก 
- ลงพื้นที่ตรวจสอบและตั้งจุดตรวจเพิ่มในพ้ืนที่เสี่ยง 
- ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- ส่งเสริมกีฬา 
- ลดปริมาณรถยนต์ 
- ลดการใช้รถ ใช้ถนน ให้คนทำงานที่บ้าน 
- เพ่ิมความถี่ของสายตรวจ 
- เพ่ิมความเข้มงวดและตรวจจับ 
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- ตำรวจควรให้ความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เป็นพลเมืองดีว่า ถ้าพบ
เบาะแสอาชญากรรมหรือยาเสพติด ควรแจ้งตำรวจ และตำรวจควรรักษาความปลอดภัยของผู้แจ้งด้วย 

- ควบคุมย่างเคร่งคัด 
- จะได้ปลอดยาเสพติด 
- มีการกวดขันให้เพ่ิมขึ้น 
- หมั่นตรวจตราในชุมชน 
- สร้างครอบครัวอบอุ่นโดยจัดกิจกรรมให้เยาวชน/ประชาชนห่างไกลยาเสพติดเช่นลานกีฬาต้านยาเสพติด 
- สร้างถนนให้มีการสัญจรเชื่อมต่ออย่างทั่วถึง 
- ให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
- ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า สถานหนัก ไม่อภัยโทษ 
- มีมาตรการป้องกันทุกพ้ืนที่ให้ไม่สามารถ หรือไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม 
- อยากให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลกิจกรรมเสริมอาชีพ ให้ความรู้ดี ๆ ยามว่าง แต่ละชุมชน 
- ส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชน 
- ทางสภาพอากาศ 
- แบบรวดเร็ว 
- เข้าพ้ืนที่ประจำ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อย่าปล่อยปะละเลย 
- รถมากก่อสร้างเยอะ 
- สร้างโรงพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ไม่ต้องไปรับการรักษาไกลถึงในเมือง 
- คุณภาพของถนนทุกเส้นทาง 
- ลงพื้นที่สำรวจแก้ไข 
- ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันพ้ืนที่เสี่ยงให้มากข้ึน 
- สอดส่องดูแลคนในชุมชน และฝากให้ผู้นำชุมชน และศาสนาช่วยดูแลคนในชุมชน 
- ลงชุมชนเพ่ือตรวจความปลอดภัย 
- แก้ไขและติดตั้งแสงสว่างให้ได้ค่ามาตรฐานและทั่วทุกพ้ืนที่, กรณีเสียต้องแก้ไขภายใน 24 ชม., 

ติดต้ัง CCTV, สนับสนุนเพิ่มเจ้าหน้าทีส่ายตรวจ, อาสาและกล่องแดงให้ทุกชุมชนและจุดเสี่ยง 
- ควรแก้เป็นเรื่องด่วน 
- เพ่ิมจำนวนกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น และสามารถให้ประชาชนตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง

ได้อย่างง่าย ๆ และเมื่อเกิดกล้องเสีย ต้องมีหน่วยที่เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง 
- ควบคุมการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ 
- ก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว 
- ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎจราจรอย่างเอาจริง 
- ปลูกต้นไม้ให้มาก 
- ตรวจจับรถควันดำ 
- ปราบปรามให้เข้มข้น 
- กระจายเครือข่ายด้านสาธารณสุขและเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ 
- เพ่ิมการปลูกต้นไม้ 
- ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพิ่มการตรวจของเทศกิจและตำรวจให้ทั่วถึงและตลอดไป 

ส่วนยาเสพติดขอให้มีมาตราการที่เข้มข้นเอาจริงเอาจังของผู้รักษากฎหมาย 
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- ตำรวจควรมาตรวจตราบ่อย ๆ 
- วางแผงกันเกาะกลางให้มากขึ้น 
- การสร้างความตระหนักรู้ 
- ตรวจจับควันดำ 
- เจ้าหน้าตำรวจจับให้จริงจัง 
- ควบคุมมลพิษ 
- ปราบปราม และสร้างอาชีพมั่นคงให้คนในพ้ืนที่ 
- ประสานตำรวจ 
- ตอนนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพ้ืนที่ควรควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิด

มลพิษทางอากาศ และการจราจร 
        2) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่กรุงเทพมหานครรควรดำเนินการ กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

- ลอกคลองและกำจัดขยะในน้ำและผักตบชวา และคนในพ้ืนที่ช่วยกันดูแลต่อไป 
- แยกเขตการปกครองเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ หากแยกเขตไม่ได้ให้เพ่ิมอุปกรณ์ยานพาหนะ บุคลากร 
- ขุดลอกคูคลอง 
- ให้ความรู้ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน 
- ทุกปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง การเผาไหม้ ไฟไหม้หญ้า 
- ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่ให้แออัด 
- การจราจรสำคัญที่สุดคับ และ มลพิษ 
- สอดส่องดูแลให้มากขึ้น 
- นำหลัก 3R มาใช้ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
- ควรลดระยะเวลาในการจัดเก็บให้เร็วขึ้น ปัจจุบันจัดเก็บ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง 
- รณรงค์ให้ประชาชนได้ตะหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศ 
- วางแผนเส้นทางการจราจร ให้สอดคล้องกับประเภท และปริมาณของรถยนต์ 
- จัดที่ทิ้งมูลฝอยให้พอเพียง 
- มีการจัดการขยะที่ดี 
- เพ่ิมทรัพยากร (บุคลากร รถเก็บขนขยะ) โดยพิจารณาจากปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน 
- ช่วยกันคนละนิด เพ่ือให้เขตของเราน่าอยู่ 
- ควรมีอุโมงค์ข้ามแยก/ทางลอดกลับรถ/ลดการกลับรถบนถนน 
- มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นและการจราจรติดขัดระหว่างมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
- รณรงค์การลดการใช้รถ 
- กวดขัน ตรวจจับควันดำ รถดินป้องกันฝุ่นอย่างเข้มงวด 
- ให้เอกชนมาร่วมจัดการ 
- ปรับให้เข้ากับช่วงเวลา 
- สร้างเข่ือนกั้นทั่วกรุงเทพ กวดขันน้ำทิ้ง 
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และขยะให้ตรงเวลา 
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- เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางโดยระบบขนส่งให้มีความสะดวก และเข้าถึงทุกพ้ืนที่ 
  เพ่ือลดการใชร้ถสว่นตัว เช่น เพ่ิมเที่ยวรถไฟฟ้า เพ่ิมสถานีรถไฟฟ้า ให้สะดวกในการเดินทางมากขึ้น 
- แก้ไขปัญหาการจราจร 
- กำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างทุกชนิดอย่างใกล้ชิด 
- ดูแลควบคุมไม่ให้เกิดการรุกล้ำ ถ้าปล่อยนานไปจะควบคุมลำบาก 
- ช่วยคัดแยกขยะเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะ 
- ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 
- กำจัดผักตบชวา  
- ทิ้งขยะให้เป็นที่ 
- แยกขยะสำคัญมาก 
- จัดงบปรับปรุงถนนทำถนนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
- เน้นการทำงานที่บ้านให้มากขึ้น 
- การปล่อยน้ำเสียและขยะลงสู่คลอง 
- ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รภไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง 
- รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้า และภาชนะท่ีนำมาใช้ซ้ำ เพ่ือลดปริมาณขยะ ให้ความรู้ประชาชน

ในการแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ เมื่อประชาชนเอาภาชนะหรือถุงผ้ามาใส่เอง 
ควรลดราคาหรือเพ่ิมปริมาณ เนื่องจากร้านค้าลดต้นทุนจากการซื้อถุงพลาสติกมาใช้ จึงได้กำไรมาก  
ควรคืนกำไรให้ลูกค้า และเป็นการลดปริมาณขยะไปในตัว 

- ปรับปรุงมภาพน้ำ 
- ควรมีหน่วยงานโดยตรงบังคับอาคาร หมู่บ้านในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อสู่ธรรมชาติ 
- ลดการก่อสร้าง 
- เพ่ิมช่องทางการจราจร 
- ให้คุณภาพอากาศมีความสะอาดบริสุทธิ์มากข้ึน 
- ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน/ประชาชนลดปริมาณขยะที่ต้นทางอย่างจริงจัง 
- สาธารณูปโภค 
- รณรงค์รักษาคูคลอง 
- มีเครื่องฟอกอากาศตามสวนสาธารณะ 
- เก็บค่าขยะทุกบ้านตามปริมาณการทิ้งขยะ 
- ควบคุมและจำกัดการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลประทบ หากกิจกรรมใดทำให้เกิด

ปัญหาดังกล่าว ต้องยุติทันที หรือปรับปรุงการทำกิจกรรมจนกว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหา 
- ช่วยเหลือ ดูแลสถานที่จัดเก็บขยะเพ่ิม 
- ดูแล ควบคุมช่องทางจราจร กำกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
- ตรวจสอบรถควันดำอย่างเข้มงวด 
- ทำให้เกิดสภาพคล่องทางด้านจราจร 
- แก้อย่างรวดเร็ว 
- พัฒนาการเดินทางทางเรือระยะใกล้ให้ได้ 
- ลดฝุ่นละออง จากการก่อสร้าง 
- ประชาชนมีอำนาจมากไป 
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- ปลูกต้นไม้เยอะ ๆ 
- ลดอัตราค่าบริการขนส่งมวลชนทุกประเภท 
- ลงมือทำ 
- เคร่งครัดกับสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางอากาศ 
- ขุดลอกคลองเพ่ือกำจัดขยะ 
- ปลูกต้นไม้ มีสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
- ควบคุมการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดขยะ 
- เรื่องขยะ 
- เลือกชนิดของต้นไม้ที่ให้ร่มใบและรากไม่แพร่ขยายมาก 
- รณรงค์ในการคัดแยกขยะและรีไซเคิล 
- ลดการทิ้งขยะลงน้ำ 
- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 
- ทุกคนต้องแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก 
- เพ่ิมเครื่องเติมอากาศ และหลักการน้ำดีไล่น้ำเสีย 
- แยกขยะ 
- ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บขยะโดยจ้างเอกชนดำเนินการ 
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และวิธีการนำขยะไปทำลายอย่างเป็นระบบ 
- ให้ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจัง 
- มีโครงการขุดลอกคูคลองให้มากขึ้น 
- การประชาสัมพันธ์ 
- รณรงค์ และให้ความรู้กับประชาชน 
- เข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำที่ยังคงพบเห็นอยู่ 
- ปัญหาการจราจร 
- คัดแยกขยะ เพ่ิมจำนวนพนักงานและรถเก็บขนมูลฝอย 
- จัดหาพื้นที่เพ่ือปลูกต้นไม่ 
- ทุก ๆ ทางท่ีทำไห้ดีกว่านี้ ตอง้ไม่กินไม่โกง 
- ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมข้ึน 
- ให้มีโครงการแยกขยะ และจัดให้มีพนักงานจัดเก็บขยะให้เพียงพอ มีรถเก็บขยะที่เพียงพอ 
- เน้นการจัดการที่เป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงกำจัดให้หมดไป จริงจังกับการพัฒนา บังคับใช้

กฎหมายสำหรับคนที่ลักลอบทิ้งขยะ ให้มีโรงกำจัดขยะทุกพ้ืนที่เขต 
- ร่มไม้นั่งพักผ่อน 
- ควบคุมพ้ืนที่การก่อสร้าง การสร้างคอนโดต่าง ๆ ควรไม่มีได้แล้ว ควรปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า

เป็นสวนสาธารณะ 
- การคัดแยกขยะ เริ่มจากครัวเรือน 
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        3) การแก้ไขปัญหาจราจรทีก่รุงเทพมหานครต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก 
- เพ่ิมช่องทางการเดินรถ 
- ให้ตรวจสอบทางวิศวกรรม การออกแบบผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงประชาชนในพ้ืนที่ ที่เป็นผู้ใชง้านจริง 
- ดำเนินการผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างจริงจัง 
- อยู่ระหว่างการทำรถไฟฟ้าทำให้สภาพผิวถนนขรุขระ หลังจากสร้างรถไฟฟ้าเสร็จสิ้นควรแก้ไข

ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม 
- ควรพิจารณางบประมาณการซ่อมถนนที่ชำรุด ขยายถนนในจุดมีชุมชนหนาแน่น เช่น  

มีโรงเรียน หมู่บ้านหลายแห่งตลาดนัด ในถนนซอยซึ่งแคบไม่พอ ถนนชำรุดอีก แต่ถูกตัดงบประมาณ 
- ให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
- ควรปรับปรุงขยายขนาดช่องจราจรให้ได้กว้างขวางขึ้น. เพ่ือเป็นการระบายรถ 
- การจราจรติดขัด 
- เริ่มทำเลยคับ ทั้งการจราจร และเรื่องมลพิษ 
- ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานและลดอุบัติเหตุ 
- ต้องรณรงค์ปลูกจิตสำนึก 
- มีการจอดรถโดยไร้ซึ่งระเบียบวินัย ไม้รักษากฎหมาย 
- ขยายช่องทางจราจรทุกเส้นทาง 
- ลดความเร็ว ปรับปรุงถนน 
- ควรเข้มขงวดจุดห้ามจอดอย่างเคร่งครัด 
- ถนนต้องอยู่สภาพดี ลดปัญหาคอขวด แก่ไขจุดตัด 
- สร้างสะพานกลับรถให้เป็นระยะ 
- ไม่มีความเห็น 
- ให้หน่วยกลางดำเนินการซ่อมแซมให้ดีทุกจุด 
- ปรับให้เข้ากับช่วงเร่งด่วน 
- สร้างถนนให้มีมาตรฐาน มีไหล่ทาง ทางเท้าที่ชัดเจน 
- ขยายช่องทางจราจรเพ่ิม 
- เจ้าหน้าที่จราจร เข้มงวดตามกฎ 
- เป็นปัญหาระดับชาติ 
- สำรวจหาพื้นที่เพ่ือขยายถนน 
- ยกเลิกระบบไฟสัญญาณ เป็นระบบวันเวย์ หรือแบบวน 
- ขยายช่องทางจราจร 
- ออกแบบก่อสร้างโดยคำนึงถึงอนาคต มีการวางแผน 
- จับให้มากข้ึน 
- ซ่อมแซมถนน 
- ทำอุโมงค์และสะพานข้ามแยก 
- ลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนน 
- เพ่ิมขนาดช่องทางเดินรถ 
- เนื่องจากมีการสร้างรถไฟฟ้า ทำให้ถนนชำรุด ควรให้ทางบริษัทรับเหมาทำรถไฟฟ้า ปรับพื้น

ถนนให้เรียบทุกครั้ง หลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 
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- ดูแลถนนตลอด 
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับคนที่ทำผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 
- ดำเนินการปรับปรุงโดยให้งบประมาณเพียงพอ 
- ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ประสานผู้รับผิดชอบในการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
- ขยายถนนรองรับความเจริญ 
- ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล 
- ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องจราจรจริง ๆ มิใช่ปล่อยคามจราจรตามความพอใจ  

หรือคาดคะเนเอาเอง พร้อมต้องจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
- ควบคุมการปล่อยรถบริเวณทางแยกต่าง ๆ ให้สามารถไปพร้อมกันได้ทุกช่องทาง  

และมีมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดการจอดรอรถอีกช่องทางบริเวณทางแยก 
- ส่วนใหญ่ดี แต่สัญญานจราจร ต้องดูช่วงเวลา 
- ถนนคอนกรีตไม่ราบเรียบเหมือนทางหลวงคอนกรีตในต่างจังหวัด 
- ปรับปรุงผิวการจราจรซ่อมแซมให้เรียบร้อย ไม่เป็นหลุมบ่อ 
- สภาพถนน 
- มีตำรวจมากขึ้น 
- ขยายพ้ืนที่ถนน 
- ศึกษาทางเดินรถและจำนวนประชากร 
- ปล่อยให้ไฟเขียวกับแดงสัมพันธ์กัน 
- ควรปล่อยไฟเขียวละแดงให้ระยะเวลาที่ไม่ห่างกันเกินไป 
- ขับรถวันคู่ วันคี่ ลดการใช้รถยนต์ 
- ขยายเส้นทาง 
- ปรับปรุงคุณภาพถนน และถนนบางสายสัญญานไฟจราจร ถี่เกินไป 
- ทางกลับรถและจุดจอดไม่ให้กินเลน ยกเลิกเกาะกลางถนนและขยายช่องจราจร 
- ทำถนนให้ดีกว่านี้ 
- พอแนวทางให้รถจอดริมถนนน้อยที่สุด รนณรงค์ให้คนเดินหรือปั่นจักรยานมาก ๆ 
- แก้ไขจุดที่มีการซ่อมแซมถนนโดยด่วน 
- ห้ามรถประจำทางจอดในช่องเลี้ยวผ่านตลอด 
- มีระบบอัตโนมัติบริหารจัดการโดยนำดาวเทียมคมนาคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคพ้ืนดิน 
- ถนนคอนกรีตชำรุดแต่ซ่อมด้วยยางมะตอย น่าจะไม่เรียบหรอกนะ 
- บังคับใช้กฎหมายกับผู้จอดรถไว้บนผิวจราจร 
- ออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ 
- จัดระบบใหม่ ลดทางแยกให้น้อยลง 
- ไม่นำรถบรรทมาวิ่งบ่อย ๆ 
- ด้านการจราจร 
- การบังคับใช้กฎหมาย 
- ถนนเป็นหลุม บ่อเนิ่นนานกว่าจะมีการแก้ไข ทำแล้วก็ยังชำรุดเร็ว ควรปรับปรุง 
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- ทำเครื่องหมายทางแยกทางร่วมให้ชัด 
- ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความขยัน 
- ลดไฟแดง สร้างสะพานข้ามแยกเพ่ิม 
- ปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ราบเรียบ 
- ไม่ให้มีการขับรถย้อนศร จอดรถข้างทางในเวลาคับขัน 
- ควรกำหนดการกลับรถให้ห่างกัน ไม่ใช่ตรงไหนมีชุมชนก็มีที่กลับรถเยอะและถี่มาก บางที่ไม่มี

ชุมชนกลัวจะไกลควรกำหนดให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน 5 กม. มีที่หนึ่ง แล้วทางแยกท่ีต้องเบียดกันควร
จัดการถนนให้ไม่มาเบียดกันแย่งตรงที่ข้ามไฟแดง ที่กลับรถควรเว้าเป็นทางยาวก่อนถึงที่กลับรถ500เมตร 
ไม่ใช่วิ่งๆมามีที่เลี้ยวกลับรถเลยคันหลังเบรคไม่ทัน บางถนนมีสิบล้อวิ่งเยอะควรมีการบังคับกม.ให้เข้มงวด
ไม่ใช่บ่อยให้วิ่งแซงขวาทีแซงซ้ายที่บ้างครั้งหน้าโรงเรียนยังไม่เบาเลยจะแซงอย่างเดียวไม่รู้จะรีบไปไหน คัน
ใหญ่ด้วยเบรกอยู่มัยควรเข้มงวดเรื่องกฎหมายมาก ๆ รถช้าขับทางซ้ายแต่ซ้ายรถจอดตลอดควรใช้กม.
บังคับจริงจังห้ามจอด เพราะซ้ายรถวิ่งไม่ได้เลยตามท้องถนน รถจอดตลอดแนวแล้วจะวิ่งอย่างไร. อีกอย่าง
ที่รถจอดด้านซ้ายเพราะมีร้านขายของตามตึกแถวทำให้ต้องจอดรถซ้ือควรจัดการร้านต่าง ๆ ต้องมีที่จอด
รถให้ลูกค้าด้วยก่อนจะให้เปิดร้านเช่นซุปเปอร์มาเก็ตเล็ก ๆ ตามข้างถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4) กรุงเทพมหานครควรมีแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- แก้ได้โดยหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาดำเนินงานเร่งด่วน 
- ดำเนินการรณรงค์และดำเนินการทางกฎหมาย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ิมความเข้มงวดในการดูแล 
- ช่วยมาจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน 
- เริ่มทำเลยคับ 
- ใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูง 
- จัดโซนนิ่ง 
- จัดระเบียบเมืองในทุก ๆ ด้าน 
- ควรมีการจัดการพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 
- พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศเป็นสำคัญ 



70 
 

 

- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- การพัฒนาพื้นที่เขตอย่างมีแบบแผน หรือเป็นกลุ่มเขต 
- นำพื้นที่โล่งมาพัฒนาเป็นที่ออกกำลังกาย 
- บังคับใช้ กม.ที่เกี่ยวข้อง 
- ให้สำนักเข้ามาจัดการแทนเขต 
- เพ่ิมสวนสาธารณะให้มากข้ึน 
- แก้ไปก็กลับมาเหมือนเดิมอีก 
- ล้อมรั้วเพื่อป้องกันการลักลอมทิ้งขยะหรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- ช่วยกันพัฒนา 
- พัฒนาพื้นที่โดยคำนึงถึงอนาคต 
- มีสวนเขียว ๆ เยอะ ๆ 
- สายเคเบิ้ล ไฟฟ้านครหลวงควรรับผิดชอบ 
- จัดระบบการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมือง 
- ให้เจ้าของพ้ืนที่ดูแลพื้นที่ตน 
- ทำให้สะอาดปลอดภัยไม่ให้เป็นที่รกร้าง 
- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
- ขยายพ้ืนที่ศูนย์การค้าเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
- ปรับพื้นที่พร้อมเป็นเมืองหลวง 
- ให้เจ้าของที่ดินพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
- ควรเพิ่มพ้ืนที่ส่วนกลาง/สวนสาธารณะ/พื้นที่เชิงพานิชย์ ที่ครอบคลุมการทำกิจกรรมของคน

ทุกวัยให้เพิ่มมากข้ึน โดยกำหนดให้เหมาะสมกับความหนาแน่ของประชากรบริเวณนั้น ๆ 
- สอบถามความต้องการ คนในพื้นที่เพ่ิม 
- เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียวสาธารณะ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่เห็นประโยชน์และให้ความร่วมมือ 
- จัดให้มีสวนสาธารณะมากขึ้น 
- แบบจริงจัง 
- จับปรับอย่างจริงจังกับผู้ที่สร้างความรกรุงรังของพ้ืนที่สาธารณะ 
- จราจร 
- จัดระเบียบผู้ค้า และการจอดรถ 
- วางระบบให้ทันสมัย 
- ควรลดการแออัด 
- จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งข้ึน 
- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรายเดือน หรือรายสัปดาห์ 
- พัฒนาให้โล่ง 
- วางแผนและผังการพัฒนาเมือง 20 ปี อย่างเป็นระบบ จัดสรรและวางงบประมาณอย่างมีส่วน

ร่วมภาคประชาชน อนุรักษ์วัฒนธรรม, สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
- แก้ไขด่วน 
- สำรวจและตรวจสอบอย่างจริงจัง 
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- ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีให้มากที่สุดแต่สภาพต้องไม่อึดอัด 
- บังคับใช้ภาษีกับผู้ไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน และบังคับใช้กฎหมายพรบ.รักษาความสะอาด 
- ปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงที่ว่างเปล่าทำเป็นที่สาธารณะให้มี

ประโยชน์กับประชาชน 
- ด้านจราจร 
- การขยายตัวของเมือง 
- ปรับปรุงทางเท้า เส้นจราจรให้ชัดเจน 
- ให้เจ้าของที่มาดูแลให้ถูกต้อง 
- ตรวจสอบพื้นท่ี และปรับปรุง 
- พัฒนาที่ว่างที่เป็นจุดเสี่ยง 
- ควรใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 

 

4.๒ ประเด็นจากการจัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น 
       จากการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก 
เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแคแสด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สรุปผลจากแบบแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
      1) ด้านสังคม 
           ผู้นำชุมชน 
 - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำ ปราชญ์ชุมชน 
           ผูสู้งอาย ุ/ ผู้ด้อยโอกาส 
 - เพ่ิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ  
           คุณภาพชีวิต 
 - ดูแลเรื่องสิทธิ์ คุณภาพชีวิตให้มากข้ึน 
 - ปัญหาการศึกษาของเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว/มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

- เพ่ิมศูนย์บริการสาธารณสุข 
- การเข้าถึงสถานพยาบาล  

          อาชีพ 
 - ควบคุมแรงงานต่างด้าวในการประกอบอาชีพ สงวนบางอาชีพที่มีไว้สำหรับคนไทยให้เข้มงวดมากขึ้น 
      2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           คมนาคมขนส่ง 

- พัฒนาระบบสัญญาณจราจร โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมการจราจร  
- ควบคุมการก่อสร้างและติดตามการก่อสร้าง 
- เขตชั้นนอกยังสามารถพัฒนาได้ด้วยสามารถนำความผิดพลาดของเขตชั้นในมาศึกษาได้  
- รถไฟฟ้าควรสร้างทางจักรยานและทางเดินควบคู่ไปกับรถไฟฟ้าด้วย  
- ต้องการบริการรถขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.)  
- เพ่ิมการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม  
- ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่ลาดกระบัง บริเวณ สจร.ลาดกระบัง 
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- ขยายเส้นทางจักรยานและถนนตามแนวริมคลองประเวศบุรีรมย์ 
- เพ่ิมสกายวอกล์ย่านเศรษฐกิจ (มีนบุรี, บึงกุ่ม, บางกะปิ) 
- ปรับปรุงวิศวกรรมทางจราจรให้มีความปลอดภัย (ถนนมีลักษณ์หักมุมหลายแห่งทำให้จราจร

ติดขัดและเสี่ยงอุบัติเหตุ) 
- สะพานข้ามแยกบริเวณสุขสมาน 
- การก่อสร้างถนนควรมีท่อระบายน้ำ  
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการในทุกสถานี Airport rail link 
- ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการกับคนทุกกลุ่ม (Universal design) 
- ขยายเส้นทางเดินเรือบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 
- การดูแลรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางเรือ  
- ขอให้สร้างถนนริมคลอง 
- ให้มีการก่อสร้างเข่ือนริมคลองประเวศบุรีรมย์ 
- พัฒนา ฟ้ืนฟูโครงข่ายการสัญจรทางน้ำ เพ่ือการเดินทาง การท่องเที่ยว และขนส่งผลผลิตการเกษตร 

          การบริหารจัดการน้ำ 
- เขตคลองสามวาควรจัดทำอุโมงค์รองรับน้ำเสียใต้คลองแสบตลอดแนวคลอง 
- ขออุโมงค์ระบายน้ำส่งน้ำใต้ดินตามแนวพื้นที่เขียวลายเพ่ือระบายน้ำออกทะเล 

และเพ่ือเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรด้วย 
- ปรับปรุงระบบคู คลองให้มีการระบายน้ำได้ดี  
- ต้องการให้มีเรือดับเพลิงในคลองประเวศและคลองแสนแสบ 
- เพ่ิมระบบระบายน้ำบริเวณคลองสิบสี่ 

      3) ด้านเศรษฐกิจ 
           การท่องเที่ยว 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวรถไฟฟ้า 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวกลางคืนย่านเศรษฐกิจ  
- การปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
- แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เน้นคู คลอง  
- ส่งเสริมตลาดน้ำให้เชื่อมโยงแต่ละเขต  
- พัฒนาพื้นที่จุดสำคัญให้เป็นแลนด์มาร์คของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก (บึงน้ำ, พ้ืนที่นา,  

พ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น) /สร้างจุดท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่  
- ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก  

           อาชีพ 
 - พัฒนาส่งเสริมอาชีพในรูปแบบองค์กรเฉพาะเรื่อง 

- ให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
- สร้างอาชีพในชุมชนเพ่ือผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าระดับกรุงเทพมหานคร (สร้างแบรนด์ กทม.) 
- ๑ โรงงาน ๑ ชุมชน  

          การบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมสินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตร  
- สร้างระบบโลจิสติกส์ของชุมชน จัดหาพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
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- เพ่ิมธนาคารประชาชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับชุมชนต่าง ๆ ของพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก  
- ให้กรุงเทพมหานครรับซื้อผักตบชวาเพ่ือทำปุ๋ยอินทรีย์ 
- มีปัญหารถไฟฟ้าเข้ามาทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น รถติด รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้น  

ประชาชนอาจจะอพยพย้ายถิ่นฐาน 
      4) ด้านสิ่งแวดล้อม 
           ภูมิทัศน์ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง และพัฒนาคลองเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
- แก้ไขปัญหาน้ำเสีย 

          พ้ืนที่สีเขียว 
 - ส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านการเกษตรในครอบครัว  
 - ส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - ปลูกต้นไม้ในถนนที่ตัดใหม่ เพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะในเขตต่าง ๆ 
 - พัฒนาสวนสาธารณะริมคลอง 

- พัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว 
- กำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าของชุมชน 

          การจัดการขยะ 
 - สร้างศูนย์กำจัดขยะ , ศูนย์เรียนรู้การคัดแยก แปรรูป ขยะ 
 - ขอแหล่งผลิตปุ๋ยพืชสดจากวัชพืช  
 - เตาเผาขยะ 
     5) ด้านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
          วัฒนธรรม / ศาสนา 

- ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวศาสนสถาน 
 - ให้โรงเรียนเป็นศูนย์ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น มีการจัดแสดง  
 - จัดให้มีโรงเรียนสอนศาสนา และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดให้มีพ้ืนที่ในการรวมตัวทำความดีที่มัสยิด  
 - การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละเขต 
          วิถีชวีิต 
 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวคลองในพ้ืนที่  
 - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 - พัฒนาพื้นที่ (สวนสยาม ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ และบึงรับน้ำ ๑๐๐ ไร่  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแลนด์มาร์ค  
     5) ด้านอ่ืน ๆ 
 - ให้ความสำคัญในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
 - จัดทำโครงการจะต้องศึกษาข้อดีข้อเสียของผลที่จะเกิดขึ้น 
 - จัดระเบียบทางเท้าและวินจักรยานยนต์ 
 
สรุปอภิปรายผล 
กลุ่ม ๑ 
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  - พัฒนาคลองเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ป้องกันน้ำท่วม เพิ่มช่องทางการสัญจร/ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
 - เชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจรทางน้ำและทางบก (ล้อ ราง เรือ) เข้าสู่ระบบขนส่งหลัก 
 - พัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าชุมชน 
 - เพ่ิมสถานที่อำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ เป็นต้น  
            และมีข้อจำกัดเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับไม่มีแบบพักค้างคืน ไม่สามารถรับทัวร์ขนาดใหญ่ได้ 

- จัดหาแหล่ง/สร้างพ้ืนที่จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
- พ้ืนที่เกษตรเป็นพื้นที่น่าเที่ยวชวนพัฒนาพ้ืนที่ ทำให้เกิดรายได้ เกิดช่องทางตลาด  
  จากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว 

กลุ่ม ๒ 
- ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางสายน้ำให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน 
- เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การเกษตรสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคลองอยู่จำนวนมาก การพัฒนา

คลองใน 
  ให้อยู่ในสภาพที่น้ำไหลเวียนได้สะดวก และแหล่งน้ำจะต้องมีคุณภาพมีความสะอาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน  
  จึงมีความสำคัญ เช่น พ้ืนที่ปลูกข้าวเขตหนองจอก มีโรงสีข้าว ๙ โรง ที่ได้รับการสนับสนุน 
  จากโอสถสภา จำกัด (มหาชน) 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เช่น ตลาดน้ำ โฮมสเตย์ ไร่นา เป็นต้น 
- บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เช่น การสร้างคันกั้นน้ำถาวร เป็นต้น 
- แก้ไขวิศวกรรมจราจรให้เกิดความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจราจร เช่น แก้ปัญหาจราจรบริเวณ

เขตลาดกระบัง (สะพานหนองปรือ) เสนอให้มีการปรับปรุงถนนและสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณหน้า 
สจร. (ถนนลาดกระบังที่เชื่อมต่อกับสมุทรปราการ เป็น ๖ ช่องทาง  
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
       4.1.1  ด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
                 จากการศึกษา พบว่า ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มกรุงเทพตะวันออกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
และเป็นพื้นที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) มีคลองเชื่อมต่อในลักษณะที่เป็นโครงข่ายมากถึง 
501 คลอง ความยาวรวม 998,786 เมตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็น“วัยแรงงาน” และมีแนวโน้มที่จะมี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และมีประชากรแฝงเฉพาะพ้ืนที่เขตคันนายาว มีนบุรี สะพานสูง และคลองสามวา คิดเป็น
ร้อยละ 36 ของประชากรทั้งหมด การเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบด้วย นาข้าว ไร่นา  
การประมงและปศุสัตว์  
       4.1.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                 จากการศึกษา พบว่า มีการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางหลักด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล
และระบบขนส่งสาธารณะในกรณีมีโครงข่ายการใช้รถไฟฟ้าครบทั้งระบบในปี พ.ศ. 2572 ส่งผลให้ผู้เดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลลดลง เมื่อมีการแจกแจงการเดินทางกลับ  พบว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล      
มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น แต่การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ และรถแท็กซี่ มีสัดส่วนที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากส่วนหนึ่ง
จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้เดินทาง
ด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบนี้ 
เนื่องจากระยะทางในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะอยู่เฉพาะในพ้ืนที่รัศมีประมาณ 
20 กิโลเมตรจากศูนย์กลางเมืองเท่านั้น ส่วนพื้นที่ชานเมืองที่เกินระยะรัศมี 20 กิโลเมตรพบว่า มีการใช้
ยานพาหนะส่วนบุคคลเท่าเดิม และมีแนวโน้มการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน 
                 ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
การใช้เพื่อที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยกลุ่มที่หนาแน่นไปด้วยที่อยู่อาศัยกลางเมือง ได้แก่ เขตประเวศ 
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง ซึ่งมีการสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
สูงกว่าการใช่ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่กลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
และเกษตรกรรมในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขต
ลาดกระบัง ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ฉบับใหม่นี้ มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว กำลังจะ
เปิดให้บริการ และท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการ
เปลี ่ยนรูปแบบการเดินทางของคนกรุงเทพมหานครจากระบบล้อสู ่ระบบรางในอนาคต จะส่งผลให้
กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเป็นเมืองกระชับ (Compact City) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเมือง ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และการพัฒนาบริเวณพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร 
(Transit Oriented Development หรือ TOD) ทั้งในเขตชั้นในและเขตชั้นกลาง ประกอบกับ การพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (Job-Housing 
Balance) ในเขตชานเมือง ควบคู่กับการพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมและการสงวนรักษาพ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร 
 
 

 



76 
 

 

       4.1.3  ด้านสิ่งแวดล้อม 
                 จากการศึกษาแหล่งของพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก พบว่า ปัจจุบันคุณภาพของแหล่งน้ำ
กำลังเสื่อมโทรมลง แต่ในกรณีดังกล่าว กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี     
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการ 4.43 ตร.กม. มีความสามารถในการบำบัด 10,000 ลบ.ม./วัน และมีการดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา หากโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยให้
คุณภาพน้ำดีขึ้น ทั้งยังมีพื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๔๖๘ ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่
ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบาย
ลงสู่ทะเลไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกั้นน้ำพระราชดำร ิ และพื้นที่สีเขียวของพื้นที่
กลุ่มกรุงเทพตะวันออกผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน (ยกเว้น
เขตบางกะปิ) 
       4.1.4  ด้านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
                 เป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำผืนใหญ่ประกอบด้วย โครงข่ายคูคลองหนองน้ำ หนองบึงและโคกคันปกคลุม
ด้วยป่าชายน้ำ ชายเลน ป่าละเมาะและท้องทุ่ง เป็นศูนย์กลางย่านโครงข่ายระบบน้ำธรรมชาติระหว่าง         
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับบางปะกงอันเป็นที่กำเนิดวังปลา ชุมชนเมือง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มนุษย์
สร้างขึ้น ขนาดใหญ่ที่สุดในที่ลุ่มภาคกลาง พื้นที่น้ำหลากและเก็บกักน้ำทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
ชุมชนและเมืองบริวารชานเมืองกรุงเทพมหานคร ชุมชนน้ำตั้งอยู่บนคลองแสนแสบซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรที่
เชื่อมกรุงเทพกับลุ่มน้ำบางปะกงตัดกับคลองสามวาซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรและระบบชลประทานสำคัญของ
ทุ่งหลวงรังสิตทางตอนเหนือ ก่อให้เกิดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง 
งานประดิษฐ์หัวโขน ตุ๊กตารำไทย เขตคันนายาว ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 
โขนสด กรงนก เขตหนองจอก เป็นต้น 
 
๔.2 ข้อเสนอแนะ 
       ปัจจุบันพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมากแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
การใช้เพื่อที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยกลุ่มที่หนาแน่นไปด้วยที่อยู่อาศัยกลางเมือง ได้แก่ เขตประเวศ 
เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง ซึ่งมีการสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
สูงกว่าการใช่ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่กลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
และเกษตรกรรมในสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขต
ลาดกระบัง จากการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว กำลังจะเปิดให้บริการ และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้
ต ้องปรับเปลี ่ยนการใช้ประโยชน์ที ่ด ินให ้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนรูปแบบการเดินทางของคน
กรุงเทพมหานครจากระบบล้อสู่ระบบรางในอนาคต จะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเป็นเมือง
กระชับ (Compact City) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน และการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit Oriented Development หรือ 
TOD) ทั้งในเขตชั้นในและเขตชั้นกลาง ประกอบกับ การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมือง (Sub Center) เพ่ือ
สร้างความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย (Job Housing Balance) ในเขตชานเมือง ควบคู่กับ
การพัฒนาศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมและการสงวนรักษาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพ้ืนที่ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ดังนี้ 
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ประการที่ 1 ด้านกายภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดการปรับลดพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันออก การขยายตัวของเมืองโดยขาดการควบคุมเป็นเหตุให้คลอง บึง และท่ีว่างรับน้ำต่าง ๆ ลดลง
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้พื้นที่รองรับน้ำลดลงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรุนแรงมากขึ้นและ
เริ่มเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ 

ประการที่ ๒ ด้านสังคม จากการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเข้าสู่พื ้นที่กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก และการพัฒนาทางด้านเศรษกิจของรัฐที่ให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ
สมุทรปราการเป็นเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในวิถีเกษตรกรรมชนบทเริ่มลดบทบาทลง กลายเป็นวิถีชีวิตเมืองมากขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

ประการที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออกในอนาคต ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ 
ราคาที่ดิน การจ้างงาน  

จากความท้าทายที่เกิดข้ึนกับพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับสมดุล
การพัฒนาวิถีเกษตรกรรมกับวิถีความเป็นเมือง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนให้สามารถเข้าออกพ้ืนที่ได้อย่างคล่องตัวผ่านโดยบูรณาการ
ระบบล้อ ราง เรือ โดยอาศัยระบบขนส่งมวลขนส่งมวลชนขนาดใหญซ่ึ่งกำลังจะเกิดข้ึนกับการเดินทางที่มี
อยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการพ่ึงพารถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลง  

2. ปรับปรุงระบบโครงข่ายทางน้ำ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก โดยทำให้คลอง 
มีความเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ำ คุณภาพแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน 
ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงวิถีเกษตรในพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร 

3. ส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยววิถีเกษตร  
4. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายด้านการเกษตรโดยใช้ปราชญท้องถิ่น 
5. นำอัตลักษณ์/ภูมิปัญหาทางวัฒนธรรมซึ่งมีความโดดเด่น เช่น การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง 

งานประดิษฐ์หัวโขน ตุ๊กตารำไทย เขตคันนายาว ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 
โขนสด กรงนก เขตหนองจอก เป็นต้น มาใช้ในการต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นต่อไป 

6. นำมาตรการทางผังเมืองและมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับควบคุมและรักษาการใช้ประโยชน์
ที่ดินทางการเกษตรและพ้ืนที่โลง่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ทางน้ำหลากตามธรรมชาต ิ(Flood way) หายไป 
และมีการจัดหาพ้ืนที่เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปญัหาน้ำท่วมและใช้เพื่อการเกษตร 

 
 

..............................................................................................  
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