
บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

 
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา 

กรุงเทพมหานครได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2575  
กรุงเทพมหานครจะเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการรับฟังความเห็นของประชาชน         
โดยมีการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกรอบในการปรับปรุงบริการสาธารณะต่าง ๆ  
กำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนพัฒนาเมือง  
ในระยะยาว เพื่อให้เมืองกรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ ตามท่ีตั้งเป้าหมาย
ไว้ ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี จะแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ ๆ ละ ๕ ปี โดยในแต่ละช่วง
จะมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๕ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทบทวนเป้าประสงค์และมาตรการ       
ทีก่ำหนดไว้ในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย และตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทาง             
การบริหารกรุงเทพมหานครประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ “เมืองธรรมาภิบาล” โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความคาดหวังว่า กรุงเทพมหานครจะมีเวทีริเริ่มนโยบายและตรวจสอบการทำงานของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกล่าวคือ มุ่งหวังมีกลไก และกระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดกิจกรรมโครงการดำเนินงาน การจัดทำ
งบประมาณ รวมไปถึงการร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
สำคัญที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าว คือ การมีสภาประชาชนใน 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขตทั้ง 50 เขต เพ่ือทำหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การนำเสนอข้อมูลการจัดทำกิจการสาธารณะและการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต  
โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ได้มีการจัดตั้ง  
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร” และ “สภาประชาชนเขต” เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะยังไม่มีกลไกสนับสนุนการจัดตั้งสภาประชาชนทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและในระดับเขต 
แต่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองประชาชนและทุกภาคส่วน ให้เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเมืองตามแนวทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างความโปร่งใสใน การติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
โดยเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การเสนอโครงการที่เชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจนถึงระดับจังหวัด 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประชาชนนี้ขึ้น เพ่ือให้ ได้ข้อมูล 
ปัญหา ความต้องการที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาเขต กลุ่มเขต และของกรุงเทพมหานครต่อไป 
โดยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขตฉบับนี้
จะเป็นการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 



๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ 
๑.๒.๒ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับภาคประชาชนในการเข้าร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ และ
เตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐในการปรับบทบาทเพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๓.๑ กลุ่มประชาสังคมรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง และ
แนวทาง/ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนา 
๑.๓.๒ กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ทุกภาคส่วน โดยมีภาคประชาสังคมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
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บทท่ี 2 

ปัจจัยบริบทของพ้ืนที่ 
 

กลุ่มกรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง 8 สำนักงานเขต (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒) 
ประกอบด้วย เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตจอมทอง  เขตบางกอกใหญ  เขตบางกอกนอย  เขตบางพลัด            
เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 
 

 
โดยการจัดทำและดำเนินการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีสุขลักษณะ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
ให้เกิดสวัสดิภาพสังคมในภาพรวมที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม เกิดลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่อยู่อาศัย 
สถานประกอบการพาณิชยกรรม และสาธารณสถานที่เหมาะสม ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) พบว่าในกลุ่มกรุงธนเหนือมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใน 5 ลักษณะ คือ 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ มีข้อกำหนด

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างไปจากผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันค่อนข้างมาก และพ้ืนที่ต่างๆ หลาย
พ้ืนที่ก็มีการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจากเดิม นอกจากนั้น ในข้อกำหนดของร่างผังเมืองรวม
ยังบรรจุแนวความคิดใหม่ๆ ที่เพ่ิงนำมาใช้ในร่างผังเมืองรวมฉบับนี้ด้วย อย่างเช่น เรื่อง การพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ (Planned Unit Development, PUD) การให้ Bonus F.A.R. เพ่ิมขึ้นอีกหลายกรณี เช่น การจัด
ให้มีพ้ืนที่สำหรับการเปลี่ยนถ่ายการสัญจร (Transit Facilities) ภายในระยะ 200 เมตรโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การจัดให้มีพ้ืนที่ว่างเพ่ือประโยชน์สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา (River Front Open 
Space) และการจัดให้มีสถานที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) ในอาคารพาณิชย์ สำนักงาน 
หรือที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น ยังมีมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right, TDR) ทั้ง
ในกรณีภายในบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินเดียวกัน และต่างบริเวณ ฯลฯ  สำหรับการแบ่งประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดินก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร เช่น โรงแรม เพ่ิมโรงแรมไม่เกิน 20 ห้อง การใช้ประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับ น้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว/ก๊าซธรรมชาติ มีการจัดแบ่งประเภทใหม่หมดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเภทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เพ่ิมจากเดิม 5 ประเภท เป็น 15 ประเภท และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท สถานที่เก็บ/สถานีรับส่ง/กิจการรับส่งสินค้า ได้มีการแยกประเภทใหม่เป็น คลังเก็บสินค้า/คลังขนส่ง
สินค้า/สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ/สถานที่บริการตู้สินค้า ซึ่งยังแยกย่อยตามขนาดพ้ืนที่อีก รวมเป็น 12 
ประเภท ส่วนพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดินก็มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงการเติบโตของเมืองได้เป็นอย่างดี ทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นประเภทที่ดินที่มีความหนาแน่นมากขึ้น การ
เปลี่ยนประเภทที่ดินจากชนบทและเกษตรกรรมเป็นที่อยู่อาศัยหรือพาณิชยกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่อนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งลดลงกว่าเดิมมากทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เมื่อดูจาก
แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีพ้ืนที่ที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงพอสังเขป
ดังต่อไปนี้  
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เปลี่ยนจาก สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว (อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม) เป็น สีเขียว 
(ชนบทและเกษตรกรรม) เช่น 

– สองฟากถนนพุทธมณฑลสาย 3 
– พ้ืนที่สีขาวทแยงเขียวทางด้านเหนือของถนนประชาร่วมใจ คงเหลือเพียงแถบตรงกลาง

กว้างประมาณ 2 ก.ม. สองฟากของคลองแปดเรื่อยลงมาตามคลองลาดงูเห่า จนชนกับถนนประชาร่วมใจ 
– พ้ืนที่สีขาวทแยงเขียวเดิมทางด้านใต้ของถนนประชาร่วมใจซีกตะวันออก ประมาณตั้ งแต่

เส้นขนานห่าง 500 เมตรทางตะวันออกของคลองสี่ 
เปลี่ยนจาก สีขาวทแยงเขียว เป็น สีเหลือง/สีส้ม/สีแดง เช่น 
– สองฟากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนกาญจนาภิเษก และถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในเขต

ตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
– สองฟากถนนราชพฤกษ์ ในเขตตลิ่งชัน เปลี่ยนเป็น สีส้ม/สีแดง 
 

2.1      ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  
เขตคลองสาน 
เขตคลองสานเป็นที่ ราบลุ่ม ตั้ งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่ งธนบุรี  โดยเริ่มตั้งแต่ถนน                     

ประชาธิปกลงมาถึงบริเวณซอยวัฒนา ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตามแนวคลองบางไส้ไก่ มีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด  
๖.๘๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๔ แขวง และมีประชากร ดังนี้  

ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์  
ทิศใต ้         ติดต่อกับเขตบางรักและเขตสาทร  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตบางคอแหลม  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตธนบุรี 

แขวง 
พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ประชากรชาย ประชากรหญิง ครัวเรือน 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 1.16 5,935 6,701 5,056 
แขวงคลองสาน 1.49 7,312 7,934 5,863 

แขวงคลองต้นไทร 1.75 11,039 12865 13,310 
แขวงบางลำภูล่าง 2.47 8,560 10,467 15,143 

รวม 6.87 32,846 37,967 39,372 

เขตธนบุรี 
เขตธนบุรีเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่เจ้าเจ้าพระยา หรือฝั่งธนบุรี 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่ที่ชุมชนก่อสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีอาณาเขต
ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ มีลำคลองตัดผ่านภายในพื้นที่ ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๘.๕
11 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ แขวง ได้แก่ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ 
แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ และแขวงดาวคนอง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตพระนคร  
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตบางคอแหลมและเขตราษฎร์บูรณะ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองสาน  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตภาษีเจริญ  
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แขวง พื้นที่ 
(ตาราง
กิโลเมตร) 

ประชากรชาย 
(คน) 

ประชากรหญิง 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

แขวงวัดกัลยาณ์ 0.785 4,020 4,556 2,766 
แขวงหิรัญรูจี 0.691 5,551 6,291 3,960 
แขวงบางยี่เรือ 1.523 9,895 10,634 7,938 
แขวงตลาดพลู 1.823 6,941 8,013 8,909 
แขวงบุคคโล 1.219 8,117 9,382 12,980 
แขวงสำเหร่ 1.28 8,035 9,264 11,882 

แขวงดาวคนอง 1.23 6,896 7,840 8,541 
รวมพ้ืนที่ 8.551 49,455 55,980 56,976 
 
เขตจอมทอง 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม เรือกสวน ไร่นา ที่คลองด่านหรือคลองสนามชัย ซึ่งเป็นคลองสาย

ประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ สามารถสัญจรไปถึงจังหวัดสมุทรสาครออกสู่ทะเล
อ่าวไทยได้ ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่เขตการปกครอง 26.254 ตารางกิโลเมตร นับว่า มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ เป็นอันดับ
ที่ 17 ของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 แขวง 

 
พื้นที่ ชาย หญิง รวม 

แขวงบางขุนเทียน 17,282 19,041 36,323 
แขวงบางค้อ 16,649 18,352 35,001 
แขวงบางมด 21,043 23,720 44,763 
แขวงจอมทอง 16,425 17,716 34,141 

รวม 71,399 78,829 150,228 
 
เขตตลิ่งชัน 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของฝั่งธนบุรี และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับอำเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี)  
ทิศใต ้     ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย   
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา  
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แขวง จำนวนประชากร หลังคาเรือน  
(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

แขวงฉิมพลี  11,092 12,810 23,902 9,530 
แขวงตลิ่งชัน 11,463 13,265 24,728 11,366 
แขวงบางพรม 6,488 7,157 13,645 4,862 
แขวงบางระมาด 9,271 10,431 19,702 7,974 
แขวงคลองชักพระ 4,885 5,486 10,371 4,604 
แขวงบางเชือกหนัง 5,617 6,379 11,996 4,348 

รวม 48,816 55,528 104,344 42,684 
 

เขตทวีวัฒนา 
มีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 50.219 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2 - 3.50  

เมตร อัตราการทรุดตัวของพ้ืนที่เฉลี่ย 5 - 10 มิลลิเมตรต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 
38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 19.2 องศาเซลเซียส ภายใต้อิทธิพลลมมรสุมตะวันออก  เฉียงเหนือและลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยคูคลองจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคูคลองธรรมชาติ และคู
คลองที่ขุดขึ้นมาเพ่ือใช้ในการชลประทาน การเกษตรกรรม และเพ่ือการคมนาคมทางน้ำ ประชาชนตั้ง
บ้านเรือนพักอาศัยอยู่ริมคลอง ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร มีการเพาะปลูกพืชผักหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี สวนไม้ดอก สวนไม้ประดับ สวนผลไม้ และทำนาข้าวที่ทำชื่อเสียง และนำรายได้ให้กับเกษตรกร 
ได้แก่ การปลูกกล้วยไม้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน  
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตบางแคและเขตหนองแขม  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

   

ปี พ.ศ. 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

2552 34,237 39,191 73,428 
2553 34,782 39,810 74,592 
2554 35,196 40,264 75,460 
2555 35,487 40,787 76,274 
2556 35,755 41,032 76,787 
2557 35,973 41,148 77,121 
2558 36,190 41,414 77,604 
2559 36,333 41,557 77,890 
2560 36,429 41,758 78,187 
2561 36,427 41,881 78,308 
2562 36,546 42,147 78,693 
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เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่ 6,180 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่เขตปกครอง จำนวน 2 แขวง คือ 

แขวงวัดอรุณ และ แขวงท่าพระ มีจำนวนประชากรรวม 64,714 คน แยกเป็นเพศชาย 30,475 คน และเพศ
หญิง 34,239 คน อาณาเขตติดต่อประกอบด้วย 

ทิศเหนือ           จรด เขตบางกอกน้อย 
ทิศใต้       จรด เขตธนบุรีและเขตภาษีเจริญ 
ทิศตะวันออก    จรด เขตพระนคร 
ทิศตะวันตก       จรด เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกน้อย 
 
เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกน้อยมีขนาดพื้นที่โดยรวม  11.944  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น 5 

แขวง ได้แก ่
 1.1 แขวงศิริราช   มีขนาดพ้ืนที่  1.158  ตารางกิโลเมตร   
 1.2  แขวงบ้านช่างหล่อ   มีขนาดพ้ืนที่  2.076  ตารางกิโลเมตร 
 1.3  แขวงบางขุนนนท์   มีขนาดพ้ืนที่  1.492  ตารางกิโลเมตร 
 1.4  แขวงบางขุนศรี   มีขนาดพ้ืนที่  4.360  ตารางกิโลเมตร 
 1.5  แขวงอรุณอมรินทร์  มีขนาดพ้ืนที่  2.758  ตารางกิโลเมตร  
เขตบางกอกน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขต  

ต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตบางพลัด  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตพระนคร  
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน  
เขตบางพลัด 
เขตบางพลัดเดิมมีฐานะเป็นตำบลบางพลัด ขึ้นกับอำเภอบางซื่อ ต่อมายกฐานะเป็นอำเภอบาง

พลัด ขึ้นกับจังหวัดธนบุรี และถูกยุบลงเป็นตำบลบางพลัดขึ้นกับอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี    เมื่อจังหวัด
ธนบุรีได้ถูกรวมกับกรุงเทพมหานคร โดยเปลี่ยนจากตำบลเป็นแขวง และเปลี่ยนอำเภอเป็นเขต ตำบลบางพลัดจึง
ถูกเปลี่ยนเป็นแขวงบางพลัดขึ้นกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเขตบางกอกน้อย สาขาบาง
พลัดและในที่สุดจึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานเขตบางพลัดในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ปัจจุบันสถานที่ทำการของสำนักงานเขต
บางพลัดตั้งอยู่เลขท่ี ๓๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ติดคลองบางพระครู) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด ตั้งอยู่พ้ืนที่ราบลุ่ม
ภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ ๑๑.๓๖ ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น  ๔  แขวง  ได้แก่ 

๑. แขวงบางยี่ขัน  พ้ืนที่ประมาณ    ๒.๘๘๖    ตารางกิโลเมตร 
๒. แขวงบางบำหรุ  พ้ืนที่ประมาณ    ๒.๓๓๒    ตารางกิโลเมตร 
๓. แขวงบางพลัด  พ้ืนที่ประมาณ    ๓.๒๙๖    ตารางกิโลเมตร 
๔. แขวงบางอ้อ  พ้ืนที่ประมาณ    ๓.๘๔๖    ตารางกิโลเมตร 
  ทิศเหนือ    จรดทางรถไฟสายใต้ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี  
  ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำเจ้าพระยา 
  ทิศใต ้  จรดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
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   ทิศตะวันตก จรดถนนบรมราชชนนี ต่อเขตบางกอกน้อย 
มีประชากรรวม จำนวน ๙๐,๓๓๘ คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๖๒) แยกเป็น 

  แขวงบางพลัด ๒๒,๗๘๑  คน   (ชาย  ๑๐,๕๗๘ คน หญิง  ๑๒,๒๐๓ คน) 
  แขวงบางอ้อ      ๒๔,๔๐๐  คน   (ชาย  ๑๑,๒๑๕ คน หญิง  ๑๓,๑๘๕ คน) 
  แขวงบางบำหรุ   ๑๘,๓๕๒  คน   (ชาย  ๘,๑๒๘  คน  หญิง  ๑๐,๒๒๔ คน) 
  แขวงบางยี่ขัน    ๒๔,๘๐๕  คน   (ชาย ๑๑,๕๙๗ คน  หญิง  ๑๓,๒๐๘ คน) 
 

 
๒.๒ หน่วยงานบริการสังคมในพื้นที่ 

หน่วยงานบริการทางสังคมในพ้ืนที่ที่สำคัญของกรุงธนเหนือ โดยจำแนกตามด้าน ดังนี้ 
๒.๒.๑ ด้านการศึกษา 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ มีสถานศึกษา ที่เป็นโรงเรียนในพ้ืนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 91 โรงเรียน* 

(รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 
 

กรุงธนเหนือ โรงเรียน ครู นักเรียน ห้องเรียน 
ธนบุรี 17 242 3768 184 
คลองสาน* 8 201 3855 140 
บางกอกใหญ่ 6 92 1309 65 
บางกอกน้อย 15 206 3231 164 
ตลิ่งชัน 16 260 4042 189 
บางพลัด 11 158 2607 116 
จอมทอง 11 359 7132 251 
ทวีวัฒนา* 7 328 6615 195 

รวม 91 1846 32559 1304 
    

• เขตคลองสานและเขตทวีวัฒนา  มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๒.๒.๒ การสาธารณสุข 
 กลุ่มกรุงธนเหนือ มีโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนกระจายในพ้ืนที่  ซึ่งจะพบว่ามีการให้บริการ
แก่ประชาชนในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข กระจายในพ้ืนที่เขต .  

 (คน)  (ร้อยละ)  (คน)
อัตรา

ผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ)

 (คน)
 อัตราวัย
เด็ก (ร้อย

ละ)
 (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
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๒.3 ลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ 

 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่สีเขียว              
ข้อมูลสวนสาธารณะหลัก ข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพอากาศ และข้อมูลการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 2.๓.1 ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 
 จำนวนพื้นที่สีเขียว หมายถึง 1. สนามกีฬากลางแจ้ง 2. สนามกอล์ฟ 3. แหล่งน้ำ 4.พ้ืนที่ลุ่มต่ำ 5. 
พ้ืนที่เปิด 6. พื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ 7. พื้นที่เกษตรกรรม 8. พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 9. พื้นที่อ่ืน ๆ  

 

จำนวนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 
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จำนวนพื้นที่สีเขียวเมื่อเทียบกับความหนาแน่นของประชากร 

  
เขต 

จำนวนพื้นที่สี
เขียว (ตร.ม.) 

ความหนาแน่น
ของพ้ืนที่สีเขียว
ต่อประชากร 

1 ท้องถิ่นเขตธนบุรี 246,152.00 2.25 
2 ท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ 202,524.00 2.99 
3 ท้องถิ่นเขตคลองสาน 239872 3.27 
4 ท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน 1,370,913.72 13.02 
5 ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย 300,583.24 2.68 
6 ท้องถิ่นเขตบางพลัด 228,882.80 2.48 
7 ท้องถิ่นเขตจอมทอง 472,938.48 3.11 
8 ท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา 1,581,271.88 20.22 

 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

1 เขตคลองสาน 3,408.00 3,156.00 7,344.00 12,448.00 220.00 2,240.00 11,864.00
2 เขตจอมทอง 26,520.00 79,792.00 75,958.48 48,400.00 5,420.00 6,800.00 8,176.00
3 เขตตล่ิงชัน 74,392.00 354,616.00 10,636.48 11,731.56 22,197.16 360,315.32 42,352.16
4 เขตทวีวัฒนา 64,248.64 59,457.16 56,142.24 91,786.60 348,677.84 265,208.12 103,512.52
5 เขตธนบุรี 4,080.00 5,600.00 6,800.00 41,800.00 6,690.00 3,360.00 8,692.00
6 เขตบางกอกใหญ่ 1,972.00 45,420.00 13,092.00 11,328.00 12,228.00 7,460.00 2,460.00
7 เขตบางกอกน้อย 11,464.00 932.00 5,998.32 4,906.00 14,496.00 2,045.00 2,690.60
8 เขตบางพลัด 5,164.00 3,796.00 45,088.00 20,537.08 10,742.00 18,768.00 11,045.52
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ข้อมูลสะสม
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

1 เขตคลองสาน 202,600.00 205,756.00 213,100.00 225,548.00 225,768.00   228,008.00    239,872.00   
2 เขตจอมทอง 247,992.00 327,784.00 403,742.48 452,142.48 457,562.48   464,362.48    472,538.48   
3 เขตตล่ิงชัน 609,461.20 964,077.20 974,713.68 986,445.24 1,008,642.40 1,368,957.72  1,411,309.88 
4 เขตทวีวัฒนา 656,487.40 715,944.56 772,086.80 863,873.40 1,212,551.24 1,477,759.36  1,581,271.88 
5 เขตธนบุรี 173,210.00 178,810.00 185,610.00 227,410.00 234,100.00   237,460.00    246,152.00   
6 เขตบางกอกใหญ่ 110,536.00 155,956.00 169,048.00 180,376.00 192,604.00   200,064.00    202,524.00   
7 เขตบางกอกน้อย 269,515.32 270,447.32 276,445.64 281,351.64 295,847.64   297,892.64    300,583.24   
8 เขตบางพลัด 118,082.20 121,878.20 166,966.20 187,503.28 198,245.28   217,013.28    228,058.80   
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แสดงข้อมูลพ้ืนที่สีเขียวสะสมในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ปี 2556-2562 

 
 2.๓.๒ ข้อมูลคุณภาพน้ำ  
  กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการกับคุณภาพน้ำในคูคลองและแม่น้ำอย่างต่อเนื่องแต่
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของพื้นที่เมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตบางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอก
น้อยและเขตตลิ่งชัน  ซึ่งมีการน้ำเสียจากการบริโภคและอุปโภคท่ีไหลลงในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ 
คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เกิดน้ำที่เน่าเสียโดยเฉพาะในฤดูแล้
งงเทพมหานครปรับแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรีเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำของคลอง ซึ่งโรง
บำบัดดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณริมทางรถไฟสายใต้ เขตบางกอกน้อย ขนาดพ้ืนที่ให้บริการ ๓๖.๔๔ ตารางกิโลเมตร 
มีความสามารถในการบำบัด ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ลบ.เมตร ต่อวัน 
 2.๓.๓ ข้อมูลคุณภาพอากาศ 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละ
ระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนี
คุณภาพอากาศ 100จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพ
อากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพ
อากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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กลุ่มกรุงธนเหนือมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  
เขตธนบุรี ริมถนน ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ 
เขตคลองสาน ริมถนน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
เขตบางกอกใหญ่ ริมถนน บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกน้อย ริมถนน บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย 
เขตตลิ่งชัน ริมถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี 
เขตทวีวัฒนา ริมถนน ทางเข้าสนามหลวง 2 
เขตจอมทอง พ้ืนที่ทั่วไป ภายในสำนักงานเขตจอมทอง 
เขตบางพลัด ริมถนน ภายในสำนักงานเขตบางพลัด 
   
 2.๓.๔ ข้อมูลปริมาณมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ 
 ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ปีงบประมาณ 2561 - 2562   

โดยในปี 2562 พบว่า ปริมาณรวมเข้าเททั้งหมด 317,966.55  ตัน ปริมาณเฉลี่ย 876.15 ตัน/วัน     
ซึ่งเขตจอมทองมีปริมาณมากที่สุด คือ 154.85 ตัน/วัน และเขตบางกอกใหญม่ีปริมาณน้อยที่สุด คือ 58.85 
ตัน/วัน 
 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีภาพรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง ตั้งแต่ปี 2561 – 2562 อยู่ที่ 
106,829.67 ตัน ดังปรากฏตามตารางที่ ๓ 

การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - 2562 
  

เขต 

  2561 2562 

    
 ปริมาณมูลฝอย  
(หน่วย : ตัน)  

เฉลี่ย  
(หน่วย : 
ตัน/วัน) 

 ปริมาณมูลฝอย  
(หน่วย : ตัน)  

เฉลี่ย  
(หน่วย : 
ตัน/วัน) 

 คลองสาน  46112.37  126.34  36,036.03  98.73  
  จอมทอง   76,955.61   210.84    56,518.81   154.85    
  ตลิ่งชัน   54,321.82   148.83    39,999.01   109.59    
  ทวีวัฒนา   40,341.10   110.52    31,312.19   85.79    
  ธนบุรี   59,648.60   163.42    43,997.18   120.54    
  บางกอกน้อย   61,571.42   168.69    46,201.13   126.58    
  บางกอกใหญ่   28,806.92   78.92    21,335.12   58.45    
  บางพลัด   57,038.38   156.27    42,567.08   116.62    

          รวม                       424,796.22     1,163.83       317,966.55       871.15 
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ปีงบประมาณ 2561  - 2562 
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2.4 ลักษณะของชุมชน 
  ชุมชนหมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมืองที่
กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ทั้งนี้โดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานครตามระเบียบว่าด้วยกรรมการชุมชน  
ดังนี้ 

1. ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชำรุดทรุดโทรม  
ประชาชนอยู่อย่างแออัด สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพ้ืนที่ 1 ไร่  

2. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน  
โดยมีพ้ืนที่ดำเนินการด้านเกษตรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก เป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัด แต่
ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน เช่น ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การ
สัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน  

3.ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านจัดสรรที่เป็นที่อยู่อาศัยและดำเนินการโดย 
ภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นบ้าน บ้านเดี่ยว ที่มีบริเวณทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือบ้านแฝด 
สภาพทั่วไปควรจะต้องมีการพัฒนา เช่น ทางระบายน้ำ ขยะ ทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงความ
ต้องการของประชาชนและความเหมาะสม ในการที่จะเข้าดำเนินการพัฒนา ซึ่งจะได้จัดทำเป็นประกาศกำหนด
ชุมชน  

4. เคหะชุมชนหมายถึง ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งดำเนินการและดูแลโครงการ โดยการเคหะ 
แห่งชาติ มีสภาพเป็นแฟลต และกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการในทางด้านทางระบายน้ำ ขยายทางเท้า 
เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอ่ืนๆ  

5.ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านน้อยกว่าชุมชนแออัด กล่าวคือ  
น้อยกว่า 15 หลังคาเรือนต่อ 1 ไร่ แต่มีความหนาแน่นของจำนวนบ้านมากกว่าชุมชนชานเมือง และ
กรุงเทพมหานครได้จัดทำประกาศกำหนดเป็นชุมชน โดยที่ชุมชนดังกล่าวไม่เป็นชุมชนตามที่กล่าวมา 
ในข้ออื่น ๆ สภาพการครอบครองที่ดินหมายถึงลักษณะการเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดิน  

6. ชุมชนประเภทอาคารสูง หมายความว่าชุมชนที่มีสภาพเป็น แฟลต คอนโด หรืออย่างอ่ืน 
ที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นของการเคหะที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล   

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ มีประเภทข้อมูลชุมชนประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  

ประเภทชุมชน 
ประชากร(คน) จำนวน 

ชาย หญิง รวม ชุมชน ครอบครัว บ้าน 
ชุมชนชานเมือง 10,931 13,800 24,731 39 6,198 6,358 
ชุมชนเมือง 27,749 34,028 61,777 57 11,453 11,737 
ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 8,909 9,944 18,853 18 4,828 5,053 
ชุมชนอาคารสูง 1,520 1,335 2,855 2 939 947 
ชุมชนแออัด 119,920 138,340 258,260 185 46,929 48,632 
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 ๒.5 ประชาคม 
 สมาชิกชุมชนที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนจะรวมตัวเพื่อช่วย
คิดช่วยทำ ประชาคมเป็นที่ที่ให้โอกาสแก่สมาชิกของชุมชนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจและลงมือ
ช่วยทำเรื่องต่าง  ๆ ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนด้วยความเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนสามารถคิดได้ ทำเป็น 
ในปัจจุบัน กลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีประชาคมแยกรายเขต ดังนี้ 
 
ลำดับ กลุ่ม/เขต คลองสาน ธนบุ

รี 
จอมท
อง 

ตลิ่ง
ชัน 

ทวี
วัฒนา 

บางกอก
น้อย 

บางกอก
ใหญ่ 

บางพลัด รวม 

1 กลุ่มชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

(จิตอาสาภาค
ประชาชน) 

1 
     

2 
 

3 

2 กลุ่มวัฒนธรรม 1 2 
 

1 1 
  

1 6 
3 กลุ่มพัฒนาองค์กร

ชุมชน 

 
2 

      
2 

4 กลุ่ม
สถาบันการศึกษา 

 
3 1 

 
1 

   
5 

5 กลุ่มกรรมการ
ชุมชน 

 
1 

 
1 

   
4 6 

6 กลุ่มองค์กรชุมชน 
 

1 1 
 

1 
 

1 2 6 
7 กลุ่มกิจกรรม 

 
1 2 1 

  
1 

 
5 

8 กลุ่มอาสาสมคัร 
  

1 
 

1 
 

1 
 

3 
9 กลุ่มกองทุนชุมชน 

  
1 

     
1 

10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   

1 
    

1 
11 กลุ่มเยาวชน 

   
1 

  
1 

 
2 

12 กลุ่มเกษตรกร 
   

1 
    

1 
13 กลุ่มชุมชน 

      
1 

 
1 

14 กลุ่มภาคเอกชน
และชุมชน 

      
2 

 
2 

15 กลุ่มอาชีพ 
       

1 1 
16 กลุ่มกีฬา 

       
1 1 

17 กลุ่มทั่วไป 
     

1 
  

1  
รวม 2 10 6 6 4 1 9 9 47 
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตคลองสาน 

ายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ังประชาคม วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญท่ี
ดำเนินการใน

พ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

สมาพันธ์ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
(สำนักงานสาขา เขต
คลองสาน) 

กลุ่มชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
(จิตอาสาภาค
ประชาชน) 

258 ซ.สมเด็จ
เจ้าพระยา 5 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน 
กทม. 10600 

1. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี
และความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
ชมรมทั่วกรุงเทพมหานคร 
ร่วมมือในการรักษา
ผลประโยชน์ ของสิทธิตาม 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชมรมต่างๆ เข้มแข็งและทำ
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
สิทธิ  
5 ประการ  
ตาม พรบ.
คุ้มครองผู้บริโภคฯ  
ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชน 

นางอัจฉรา    
อ่อนทอง 

081 – 634 - 
2531 

-  ✓ 

มูลนิธิประชาคมย่าน
กะดีจีน - คลองสาน 

กลุ่มวัฒนธรรม ๑๖๒/๔         ถนน
พญาไม ้
แขวงสมเด็จ -
เจ้าพระยา  
เขตคลองสาน 
กทม. ๑๐๖๐๐ 

ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ของย่านกะดีจีน - คลองสาน 

งานเทศกาล    
ศิลป์ในซอย 

นายธีรนันท์   
ช่วงพิชิต 

๐๘๑ – ๕๖๑ -
๒๘๗๗ 

kadeejeen.khlongsan@g
mail.com 

 ✓ 
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต  ธนบุรี   
รายชื่อประชาคม ประเภทประชาคม

หลัก 
ที่ต้ัง 

ประชาคม 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 

ที่ดำเนินการในพื้นที่ 
ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางกา
ร 

1. มูลนิธิประชาคม
ย่านกะดีจีน - 
คลองสาน 

กลุ่มวัฒนธรรม ๑๖๒/๔         
ถนนพญาไม ้
แขวงสมเด็จ 
เจ้าพระยา  
เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 
๑๐๖๐๐ 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ย่านกะดีจีนพ้ืนท่ีเขต
ธนบุรี และย่านคลอง
สาน                
พื้นที่เขตคลองสาน  

จัดงานเทศกาล                      
“ศิลป์ ในซอย” 

นายธรีนันท์   ช่วง
พิชิต 

๐๘ ๑๕๖๑ 
๒๘๗๗ 

kadeejeen.khlongsan@gm
ail.com 

  

2. สถาบันอาศรม
ศิลป์  

 
 

กลุ่มพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

399 ซอย
อนามัยงาม
เจริญ25            
แขวงท่าข้าม                                
เขตบางขุน
เทียน กทม 
10150 

เครือข่ายและระบบ
ฐานข้อมูลที่รวบรวม
ต้นทุนคุณค่า ใน
ความหมายต่างๆของ
คลองในธนบุรี เพื่อ
ร่วมกันออกแบบ
อนาคตใหม่ที่ธนบุรี
จะยังคงมีคลองอยู่
ร่วมกับการพัฒนา
เมืองอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน รวมทั้ง
ฟื้นฟูและพัฒนา
เครือข่ายคลอง 

เครือข่ายและสร้าง
ฐานข้อมูลในช่ือ 
“ธนบุรี-มีคลอง” 

คุณยิ่งยง ปณุโณป
ถัมภ ์
(ที่ปรึกษา
โครงการ) 

08 7503 
4641 

yingyong@arsomsilp.a
c.th  

  

3. กลุ่มตลาดพลดููด ี กลุ่มพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

ย่านตลาดพลู 
เขตธนบุรี 

การรวมตัวกันของ
แกนนำ 4 คนใน

จัดเทศกาลชุมชน
ของชาวตลาดพลู ใน

อาจารย์พีรวัฒน ์               
บูรณพงศ ์

08 0455 
8004 

Peerawat080455800
4 
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รายชื่อประชาคม ประเภทประชาคม
หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางกา
ร 

พื้นที่ท่ีมีความตั้งใจ
อยากให้ผู้คนท้ังคน
ทั่วไปและคนใน
ชุมชนเอง ตระหนัก
ถึงคุณค่าแบบ
ท้องถิ่นที่ในย่าน
ตลาดพลูย่านการค้า
เก่าแก่  

ช่ือ                    
“หรรษาตลาดพลู” 

4. มรภ. บ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษา 

1061                      
ซอย อิสรภาพ 
15 แขวง หิรัญ
รูจี                 
เขตธนบุรี 
กทม. 10600 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสถาบันกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และ
ประชาชนในการ
พัฒนาบุคลากร 
ประชาชน และ
ชุมชนและพัฒนา
พื้นที่เขตธนบุรี 

จัดทำโครงการเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสถาบันกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และ
ประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนและ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขต
ธนบุรี 

ผศ.ดร. หน่ึงฤทัย                 
เอกธรรมทัศน ์
(ผู้ช่วยอธิการบดี 
มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) 

๐๘ 3208 
8206 

nueng_omam@hotmai
l.com 

  

5. โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขต
ธนบุรี จำนวน 17 
โรงเรียน 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษา 

เขตธนบุรี 
กทม. 10600 

ส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
จัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตธนบุร ี

จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตธนบุร ี

นายวุทธิพร           
เดชาลิขิต 

08 0264 
7158 

edu.dhon@outlook.co
m 

  



20 
 

 

รายชื่อประชาคม ประเภทประชาคม
หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางกา
ร 

 
6. โรงเรียนมัธยมวัด
ดาวคนอง 

กลุ่ม
สถาบันการศึกษา 

เขตธนบุรี 
กทม. 10600 

ส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการ
จัดกิจกรรมด้าน
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวฐาปนี      
พวงงาม 

08 1423 
4233 

-   

7. ผู้แทนกรรมการ
ชุมชนเขตธนบุรี 

กลุ่มกรรมการ
ชุมชน 

ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ 
160 ถนน
เทอดไท  แขวง
บางยี่เรือ 

ดำเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชนฯ ใน
พื้นที ่ตามระเบยีบ
กรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยชุมชนและ
กรรมการชุมชน 
พ.ศ.2555  
 

ประสานการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนาชุมชนใน
พื้นที ่

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฯ 

02465002
5    #5638 

-   

8. กลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนเขต
ธนบุรี 
 

กลุ่มองค์กรชุมชน 76 ซอยเจริญ
นคร 48 ถนน
เจริญนคร 
แขวงสำเหร่  

1.ส่งเสรมิให้สมาชิก              
รู้จักออมเงิน  
2. จัดสวัสดิการ
ให้แก่         สมาชิก  

1. ขยายฐานสมาชิก
ให้ครอบคลุมทุก
ชุมชนในพื้นที่เขต 
2. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
3. ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับสมาชิก 

นางสาวณัฐวดี 
มิ่งชัย 

09 7041 
4242 

Natavadee62503 
@gmail.com 
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รายชื่อประชาคม ประเภทประชาคม
หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางกา
ร 

9. สภาวัฒนธรรม
เขตธนบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรม/
ศาสนา 

49-51 ซอย 
ตากสิน 29 
แขวงสำเหร่ 
เขต ธนบุรี 
กทม. 10600 

ดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมใน
พื้นที ่ 

ขับเคลื่อนงานด้าน
การส่งเสริม
วัฒนธรรมในพื้นที่ใน
โอกาสและวันสำคญั
ต่างๆ 

นายภัทร์พล                    
เกียรตจิุฑามณ ี

0 2476 
4440 

-   

10. สโมสรกีฬา
ธนบุรี 

กลุ่มกิจกรรม ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ 
160 ถนน
เทอดไท  แขวง
บางยี่เรือ 

เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนา
กีฬา  

ประสานงานด้าน
การจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาฟุตซอล
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

นายเชาวลิต  
รัตนศลิปกร 

08 1930 
9135 

-   
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 ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตจอมทอง 
ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตจอมทอง 

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม

หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางการ 

1. โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครฯ        เขต
จอมทอง ได้แก่ 
1.1 รร.วัดบางขุนเทียนนอก 
1.2 รร.วัดบางประทุนนอก 
1.3 รร.วัดนาคนิมิตร 
1.4 รร.วัดมงคลวราราม 
1.5 รร.วัดศาลาครืน 
1.6 รร.วัดนางนอง 
1.7 รร.วัดยายรม่ 
1.8 รร.วัดโพธิ์ทอง 
1.9 รร.วัดไทร 
1.10 รร.วัดสีสุก 
1.11 รร.วัดโพธิ์แก้ว 
 

สถาบันการศึ
กษา 

ฝ่าย
การศึกษา

สำนักงานเขต
จอมทอง 

ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการจัด

กิจกรรมด้านการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครเขต

จอมทอง 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเขตจอมทอง 

นส.จุไรรตัน์ 
ชุมสุวรรณ ์

089-8080958 Chumsuwa
n0513@g
mail.com 

  

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม

หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางการ 

2. อปพร.เขตจอมทอง อาสาสมัคร สำนักงานเขต
จอมทอง 

เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนภาคราชการ

ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภยัและรักษา

สอ.  
ชาญณรงค์ 

081-5529270 -   
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคม

หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางกา

ร 

ทางการ 

ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
โดยมไิด้หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน 

ความสงบเรยีบร้อยในพ้ืนท่ี 

 

ประเสริฐศร ี

3. สภาองค์กรชุมชน องค์กรชุมชน 68 ถนนพุทธ
บูชา แขวง
บางมด เขต
จอมทอง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชน 

รวมกลุม่ประชาชนใน
ชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

และปัญหาในพื้นที่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตจอมทอง 
 

นายสมศักดิ์ 
สรณวรรณ ์

091-767-8928 -   

4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

กองทุนชุมชน 82/32 ถนน
ริมคลองบาง
ค้อ แขวงบาง

ค้อ 

สร้างรายได้เป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพของคน

ในชุมชน 
  

การออม การให้สมาชิก
กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ  

นายสมบรูณ์ 
ศรีอุทยาน 

064-995-9554 -   

5. สโมสรกีฬาและลานกีฬา กลุ่มกิจกรรม ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ เขต
จอมทอง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
กีฬาในพ้ืนท่ี 

จัดการแข่งขันกีฬา     แบ
ตมินตันประจำทุกป ี

นายประสงค์ 
เทพเอื้อ
ตระกลู 

081-269-0645 -   

6. ชมรมผู้สูงอายรุิมคลองบาง
ค้อ 

กลุ่มกิจกรรม ชุมชนริม
คลองบางค้อ 
แขวงบางค้อ 
เขตจอมทอง 

ให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สรา้ง
อาชีพสร้างรายได้ใน
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นางสุนีย์ 
กมลาศน ์
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตตลิ่งชัน 
ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสำนักงานเขต กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน 

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. ประชาคมชุมชน
เมืองเขตตลิ่งชัน 

กลุ่ม
คณะกรรมการ
ชุมชน 

61 ซ.ปากน้ำ
ฝั่งเหนือ 12 
แขวงบางพรม 
เขตตลิ่งชัน 

จัดตั้งตามสัญญา
ประชาคมชุมชนเมืองเขต
ตลิ่งชันว่าด้วย
คณะกรรมการประชาคม
ชุมชนเมืองเขตตลิ่งชัน 
พ.ศ.2558 

ระดมปัญหาเสนอ
หน่วยงานเพื่อพัฒนา
เขตตลิ่งชัน 

นายสมชาย  
แย้มเวช 

092-4645978 - -  

2. สภาวัฒนธรรมเขต
ตลิ่งชัน 

กลุ่มวัฒนธรรม 32 หมู่ 2  
ซ.บางเชือกหนัง 
11 แขวงบาง
เชือกหนัง เขต
ตลิ่งชัน 

เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟู จารีต
ประเพณี       ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม       
อันดีงามของท้องถิ่นและ
ของชาติและประสารการ
ดำเนินงานวัฒนธรรม ซึ่ง
ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม โดย
จัดตั้งตาม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
ด้านภูมิปญัญา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้
รู้จักและเรียนรู้เป็นการ
สืบสานและอนุรักษ์
รักษาภูมิปญัญาดั้งเดิม 

นางนันนภัส  
ธนโชคนัจนันท์ 

086-8997075 - -  

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

   พระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.2553 
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

3. ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขศูนย์ฯ 49 

กลุ่มกิจกรรม ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
49 วัด
ชัยพฤกษมาลา 

จัดตั้งเพื่อบูรณาการ 
การทำงานด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานใน
ชุมชนระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน โดยมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
49      วัดชัยพฤกษ
มาลา 
ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแล
ให้คำปรึกษา รวมถึง
สนับสนุนการดำเนินงาน 

- ปฏิบัติหน้าท่ีประจำตู้
ยาชุมชน 
- กิจกรรมการป้องกัน
ไข้เลือดออก 
- กิจกรรมการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

นางพรทิพา  
สร้อยสุวรรณ 
 

089-4429489 - -  

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

4. กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่กล้วยไม้เขต
ตลิ่งชัน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

102 ซ.บาง
เชือกหนัง 13 
แขวงบางเชือก
หนัง  
เขตตลิ่งชัน 

เพื่อให้เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุม่ในการผลิต
สินค้าเกษตร แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และทำ
กิจกรรมเกษตรร่วมกัน 
จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชน(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 

- จัดกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มมีรายได้
เสรมิ 

นายไวพจน์   
นิตทิม 

086-7578052 waipot.
8052@
gmail.co

m 

-  

5. สภาเยาวชนเขต 
ตลิ่งชัน 

กลุ่มเยาวชน สำนักงานเขต
ตลิ่งชัน 

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิ
การพัฒนาเด็กและ

- ประชุมคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน

นายจิรายุ  
รัตนประทีป 

082-5942633 - -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 และ     ที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ    (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

เขตตลิ่งชัน 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  
- จัดกิจกรรมพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 

รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

6. ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำแขวง 

กลุ่มเกษตรกร ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตร 
ประจำแขวง 
บางเชือกหนัง/
แขวงบางพรม/ 
แขวงบาง
ระมาด และ
แขวงฉิมพลี-
ตลิ่งชัน 
รวม 4 แห่ง 

เป็นภารกิจท่ี
กรุงเทพมหานครไดร้ับ
การถ่ายโอนมาจากกรม
ส่งเสริมการเกษตร ตาม 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และ
แผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 เป็น
ศูนย์กลางให้เกษตรกรได้

- จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ 
จำนวน 12 ครั้ง/ป ี
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
การรวมกลุ่มและ
พัฒนาด้านการเกษตร 
- ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 

นายประโยค  
ดิษฐรักษ ์

097-2874861 - -  
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รายชื่อประชาคม ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
วิเคราะห์ วางแผน และ
บริหารจดัการแผนด้วย
ตนเอง 
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตทวีวัฒนา 
รายชื่อประชาคม ประเภท 

ประชาคม
หลัก 

ที่ต้ัง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

เป็น
ทางการ 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

กลุ่ม
อาสาสมัคร 

สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กิจกรรมป้องกันและร่วม
ระงับเหตุอัคคีภัยหรือสา

ธารณภัย 

นายประเวศ 
แสวงสุข 
นางบุบผา 
ราชวาณิชย ์

0642898963 
0816176148 

- 
- 

  

สภาวัฒนธรรมเขต
ทวีวัฒนา 

กลุ่ม
วัฒนธรรม 

สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณีงานเทศกาลต่างๆ 

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม น.ส.บญุโสม อภิ
บุณโยภาส 

0982628955 -   

กลุ่มสภาองค์กร
ชุมชนเขตทวีวัฒนา 

กลุ่มองค์กร
ชุมชน 

สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา 

ดำเนินการจัดสวสัดิการให้กับสมาชิก
ตามระเบียบที่กำหนดเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

กิจกรรมด้านสวสัดิการ
สังคม 

นายชูเกียรติ 
สุวรรณรังษ ี

0819861487 -   

เครือข่ายโรงเรียน
ที่ 66 เขตทวี

วัฒนา 

กลุ่มสถาบัน 
การศึกษา 

สำนักงานเขต
ทวีวัฒนา 

จัดการศึกษา จัดการศึกษา น.ส.รวิตราดา 
ภาวีณัฐกลุ 
นางสายทิพย์ 
กันตสินิกูล 

0806225598 
0914231190 

- 
- 
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
 

รายช่ือ
ประชาคม 

ประเภท
ประชาคมหลัก 

ที่ตั้ง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที ่

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

ชมรมคนรัก
บางกอกน้อย 

ทั่วไป ชุมชน 
วัดโพธิ์เรียง 

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการในการ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 
 

นายสมเดช 
สุประดิษฐ์
อาภรณ ์

๐๙ ๓๔๖ 
๘๙๘๙ 

-   
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
 

 

รายชื่อ
ประชาคม 

ประเภท 
ประชาคม

หลัก 

ที่ตั้งประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคญั 
ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ี 

ช่ือผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท ์

อีเมล ์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. องค์กรชุมชน ภาคชุมชน 
 

405/1 ซ.วัดหงส์ 
แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ 
กทม. 

จัดตั้งตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. 2551 

1.เป็นตัวแทนประสานงานทำ
โครงการบ้านพอเพียงเพื่อช่วย
ซ่อมแซมบา้นทีไ่มแ่ข็งแรงของผู้มี
รายได้น้อยและผู้พิการ 
2. งานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและ
อาชีพของคนในพ้ืนท่ี 
3.ช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณประโยชน์ของคนในพ้ืนท่ี 

1. นาย
สมชาย 
อินทรมหันต ์

098 
287 

0607 

- - ✓ 

2. ชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ศูนย์ฯ 33 

กลุ่ม
กิจกรรม 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 33 
(วัดหงส์รัตนา
ราม) 

จัดตั้งเพื่อบูรณาการ 
การทำงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33  วัดหงส์รัตนาราม 
ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลให้คำปรึกษา รวมถึง
สนับสนุนดำเนินงาน 

-ปฏิบัติหน้าท่ีประจำตูย้าชุมชน 
-กิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก 
-กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

นายกฤษฏา 
โดมดอกฟ้า 
 

086 
176 
1277 
 

- -  

3. สภาเด็กและ
เยาวชนเขต 
บางกอกใหญ่ 

กลุ่ม
เยาวชน 

สำนักงานเขต
บางกอกใหญ่ 

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2560 

-ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเขตบางกอกใหญ่ 
-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 
-จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ใหเ้ด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

น.ส.สริินทรา  
ขำวิจิตรา
ภรณ ์

082-493-
6762 

- -  
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รายชื่อ
ประชาคม 

ประเภท 
ประชาคม

หลัก 

ที่ตั้ง
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการใน

พ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

4. กองทุนแม่
ของแผ่นดิน
เขตบางกอก
ใหญ่ 

กลุ่มชุมชน สำนักงานเขต
บางกอกใหญ่ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่๙ 
ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพตดิที่แพร่
ระบาดในสังคมไทย จึงได้
พระราชทานพระราชทรัพยส์่วน
พระองค์เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส.
นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในหมู่บ้าน/
ชุมชน  โดยจัดตั้งเป็น กองทุนแมข่อง
แผ่นดิน 

- เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 
- เสริมสร้างความคิด 
ความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การ
รวมกลุม่ และศูนย์
เรียนรู ้
- สงเคราะหผ์ู้
เดือดร้อน ตกทุกข์ 
ขจัดความเดือดร้อน
ตามหลักเมตตาธรรม 

นายชัยยุทธ 
สุวรรณเสนีย ์
 
 
นายสุรชาต ิ
จันทร์แย้ม 

08 6793  
6701 
 
 
080 218 
8068 

- -  

5. สภา
วัฒนธรรม 
เขตบางกอก
ใหญ่ 

ภาคเอกชน
และชุมชน 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
พณิชยการราช
ดำเนิน 
378 ซอย
อิสรภาพ 42 
ถนนอิสรภาพ 
แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอก
ใหญ่ กทม. 
10600 

1.ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรงุ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
2. เช่ือมร้อยเครือข่ายชุมชน 
ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการขับเคลื่อน งาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 

ดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 
และกลุม่เครือข่าย 

1. น.อ.(พิเศษ)
สมชัย บุญ
จันทร์ 
รักษาการ
ประธานสภา
วัฒนธรรมเขต
บางกอกใหญ่ 
2. นายสุเมธ 
ชัยทองวงศ์
วัฒนา 
รอง
ประธานสภา

08 6604 
4127 
 
 
 
08 1854 
1205 
 
 
08 1453 
8541 

piya.ras@hotmail.co.th  ✓ 
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รายชื่อ
ประชาคม 

ประเภท 
ประชาคม

หลัก 

ที่ตั้ง
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการใน

พ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

 วัฒนธรรมเขต
บางกอกใหญ่ 
3. นายปิยะ 
รัศมิทัต 
เลขานุการสภา
วัฒนธรรมเขต
บางกอกใหญ่ 

6. ศูนย์
ประสานงาน
หลักประกัน
สุขภาพ(ศปง)
เขตบางกอก
ใหญ่ 

 1410 ซอยริม
คลองบางกอก
ใหญ่  แขวงวัด
ท่าพระ 
เข ต บ า ง ก อ ก
ใหญ่ 

เพื่อประสานงานด้านสุขภาพและรับ
เรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกรณีไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการรักษา
พยาบาลจากสิทธิบัตรทอง 

ประสานงานกับสปสช 
เพื่อประสานด้าน
สุขภาพและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชาวบ้าน
กรณไีม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการรักษา
พยาบาลจากสิทธิบัตร
ทอง 

1. นางสุภนิจ 
ทรงกองนาม 
ประธาน
กรรมการ 
2. นางพเยาว ์
ปลื้มสระไชย 
รองประธาน
กรรมการ 
 

09 
2492 
3893 

 
 

08 
1439 
6045 

suppanij.tukky
@gmail.com 

 ✓ 
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รายชื่อ
ประชาคม 

ประเภท 
ประชาคม

หลัก 

ที่ตั้งประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

7. ชมรมคน
รักบางกอก
ใหญ่ 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
และชุมชน 

วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีพณิชย
การราชดำเนิน 
378 ซอยอิสรภาพ 
42 ถนนอิสรภาพ 
แขวงวัดอรุณ เขต
บางกอกใหญ่ 
กทม. 10600 

1.ฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน 
ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ า ส น า  ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม  
2.เช่ือมร้อยเครือข่ายชุมชน 
ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
แล ะภ าค ป ระช าชน ใน ก าร
ขั บ เ ค ลื่ อ น  ง า น ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ 
 

1. ดำเนินงานด้านศาสนา 
ศิ ลปะ  วัฒ นธรรม  ใน
พื้นที่ เขตบางกอกใหญ่  
และกลุ่มเครือข่าย 
2. ช่วยเหลือกิจกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์ใน
พื้นทีเ่ขตบางกอกใหญ่ 
3. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้
ยากในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญ่ 

1 .  น า ย ก
ฤษฏา จุลชาติ 
ป ร ะ ธ า น
ชมรมคนรัก 
บางกอกใหญ่ 
2. นายปิ ยะ 
รัศมิทัต 
ผู้
ประสานงาน 

 
 
 

08 1453 
8541 

 
 
 
piya.ras@hotmail.co.th 

✓  

8. ศูนยส์ิทธิ
ผู้บริโภคเขต
บางกอกใหญ่ 

 1 4 1 0  ซอยริ ม
ค ล อ งบ า งก อ ก
ใหญ่  แขวงวัดท่า
พระ เขตบางกอก
ใหญ่ 

เพื่อคุ้มครองสิทธขิองผู้บริโภคใน
7ด้าน 

รับเรื่องร้องเรียนจากผู้
บริโภคที่ ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในทุกด้าน 

1. นางสุภนิจ 
ทรงกองนาม 
 
2 . น างส าว
นภา สุวิทยะ
ศิริ 

09 
2492 
3893 
08 
9229 
7044 

suppanij.tukky
@gmail.com 

 ✓ 
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รายชื่อประชาคม ประเภท 
ประชาคม

หลัก 

ที่ตั้งประชาคม วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ 

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

9 .อ าส าส มั ค รพั ฒ น า
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เขตบางกอกใหญ่  
(อพม.) 

 405/1  ตรอกวัด
หงส์  แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ 

เพื่ อ ดู แ ล ผู้ ที่ มี ส ถ าน ะ
เปราะบางทั้ง 7 ด้าน ใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 

ประสานงานลงพื้นหาผู้ที่มีสถานะ
เปราะบางและประสานงานกับ
1300เพื่อรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่อยู่
ในสภาวะยากลำบาก 

1.นายสมชาย 
อินทรมหันต์ 
 
2.นายสมควร 
ใจภักดี 
 

09 8287  
0607 
06 4005 
9081 
 

  ✓ 
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ทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขตบางพลัด 
รายช่ือ

ประชาคม 
ประเภท
ประชาคม
หลัก 

ที่ตั้ง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที ่

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

1. กองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าพระนคร
เหนือ 

กลุ่มองค์กร
ชุมชน 

91/1 ซอยจรัญฯ 85แยก 
3 แขวงบางอ้อ เขตบาง

พลัด กรุงเทพฯ 

รองรับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุนไฟฟ้า 

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

นายเทอด
เกียรติ ล้วน

โกศล 

09 1698 
4701 

-   

2. ประธานแขวง   
บางอ้อ 

กรรมการชุมชน 91/1 ซอยจรัญฯ 85แยก 
3 แขวงบางอ้อ เขตบาง

พลัด กรุงเทพฯ 

สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่แขวง

บางอ้อ 

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

นายเทอด
เกียรติ ล้วน

โกศล 

09 1698 
4701 

-   

3. ประธานแขวง   
บางพลัด 

กรรมการชุมชน ชุมชนพัฒนาซอย 79 
แขวงบางพลัด เขตบาง

พลัด กรุงเทพฯ 

สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่แขวง

บางพลัด 

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

นางเรณู นำผล 08 9003 
9685 

-   

4. ประธานแขวง    
บางยี่ขัน 

กรรมการชุมชน ชุมชนวัดพระยาศริิไอย
สวรรค ์

สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่แขวง

บางยี่ขัน 

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

นายสมนึก สุ
พานิช 

08 7003 
2989 

-   

5. ประธานแขวง
บางบำหร ุ

กรรมการชุมชน ชุมชนมะพร้าวคู ่ สนับสนุนอาชีพของ
ประชาชนในชุมชนในพื้นที่

แขวงบางบำหร ุ

ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

นายสมหวัง บิน
ฮาซัน 

08 9165 
3559 

-   

6. สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
อาชีวศึกษา 

ดำเนินการจัดกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม นางนฤมล  
เลี้ยงรักษา 

08 4641 
8539 

-   

7. สภาองค์กร
ชุมชน 

กลุ่มองค์กร
ชุมชน 

ชุมชนวัดเทพากร สนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน 

จัดกิจกรรมการนำเสนอความ
คิดเห็นในการแก้ไขปญัหาดา้น

ต่างๆ ของชุมชน 

นายสุวัฒน์ชัย 
สมเนตร 

08 9481 
0025 

-   

8. กลุ่มอาชีพฟ้า
ใหม ่
 

กลุ่มอาชีพ ชุมชนฟ้าใหม่ซอยจรัญฯ 
83 

สนับสนุนอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน 

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ นางทองศรี วงษ์
มาเกษ 

08 7114 
5083 

-   
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รายช่ือ
ประชาคม 

ประเภท
ประชาคม
หลัก 

ที่ตั้ง 
ประชาคม 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการในพื้นที ่

ชื่อผู้แทน
ประชาคม 

เบอร์
โทรศัพท์ 

อีเมล์ สถานะประชาคม 
ไม่เป็น
ทางการ 

ทางการ 

9. กลุ่มสโมสรกีฬา กลุ่มกีฬา ชุมชนวัดเทพนาร ี สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
สำหรับเยาวชน 

ส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนท่ีได้
ออกกำลังกาย 

นายสมคดิ 
เศวษดิษฐ ์

08 1407 
4364 

-   

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

บทที่ 3  
ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์ 

 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างที่สำคัญ ข้อมูลสภาพทั่วไป 

รวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น  
จึงได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  (SWOT Analysis) ดังนี้จะพบว่ากลุ่มเขตกรุงธนเหนือมีศักยภาพ ดังนี้ 
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านกายภาพ  
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
(ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์) 
ระบบระบายน้ำ  
  

- ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 
4 เขตตลิ่งชันถูกปรับให้เป็นจุดเชื่อมต่อ/เป็น
สถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีส้ม (บางขุนนนท์-
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) รถไฟฟ้า
สายสีเขียว (บางหว้า-คูคต) และรถไฟฟ้าสาย
สีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) และการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน  
- เขตตลิ่งชันเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
เชื่อมระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง และเรือ   
- มีถนนสายหลัก จำนวน เส้นทาง และถนน
สายรอง จำนวน เส้นทาง ที่เข้าถึงพ้ืนที่เกือบ
ทั้งหมดของเขต  
- มีคลองท่ีสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางสัญจร/
ท่องเที่ยวทางน้ำ 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์) มีการพัฒนาเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนเพียงพอ  
 
 

 

สภาพปัญหาการพัฒนาทางกายภาพใน
พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน  
1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

- มาตรการควบคุมเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังไม่
รัดกุมเพียงพอ 

-  การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และอาคารของภาครัฐยังได้รับการ
ยกเว้นจากกฎหมายที่มีอยู่  

- การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาจากผู้ที่ถือครอง
ที่ดินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ต้องการ
พัฒนาพื้นที่ของตนให้สามารถใช้
ประโยชน์ตามที่ต้องการ การใช้
ประโยชน์จากท่ีดินจึงมีลักษณะต่างคน
ต่างทำ 

- จากการขยายตัวของชุมชนเมือง มี
การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร อาคาร
พาณิชย์ใหม่   

- การใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การใช้ที่ดินทาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12  
พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
: ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา การ
บริการด้านการแพทย์และ
สุขภาพระดับนานาชาติ ที่
พร้อมด้วย สิ่งอำนวยความ
สะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสาร
และระบบคมนาคมมาตรฐาน
สูง โดยปรับปรุงและจัดให้มี
ศูนย์การขนส่งในเขตเมือง   จัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการทาง
สังคมและที่อยู่อาศัย ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชากรเมืองที่เพ่ิมขึ้น 
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

การเกษตรลดลง พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือ
การเกษตรถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่อยู่
อาศัย หรือหมู่บ้านจัดสรรตามแถวถนน
สายหลัก และถนนซอย มีการพัฒนา
พ้ืนที่การก่อสร้างอาคารเพ่ือการค้าและ
การบริการ และศูนย์การค้าขนาดใหญ่
ตามแนวถนนสายหลัก 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1 ระบบคมนาคมขนส่ง  
- ปัญหาความแออัดด้านจราจร 

เช่น ถนนบรมราชชนนีขาเข้า  
- การพัฒนาโครงข่ายถนน การ

ก่อสร้างรถไฟฟ้า ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพภูมิทัศน์    

- การขยายถนน ตรอก ซอย 
หรือการก่อสร้างระบบโครงข่าย ทำได้
ยาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่คับแคบ 

- การพัฒนาพื้นที่ทำได้ยาก
เนื่องจากไม่มีถนนสายรองเพียงพอที่จะ
รองรับการคมนาคมภายในพ้ืนที่ เพราะ
ถูกปิดล้อมขนาดใหญ่ (Super Block)   

- พ้ืนที่มีถนนสายสำคัญตัดผ่าน

รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร ขยะ 
น้ำเสีย น้ำท่วม และมลภาวะ
ทางอากาศ ตลอดจนการจัด
ทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม 
มีพ้ืนที่สีเขียวและ
สวนสาธารณะ 
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

จำนวนมากทำให้เกิดพ้ืนที่ว่างริมทางท่ี
ไม่ได้รับการพัฒนาจากเจ้าของที่ดิน 
หรือหน่วยงานกรรมสิทธิ์ เช่น การรถไฟ 
การทางพิเศษ กรมทางหลวงชนบท 
ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
เป็นจำนวนมาก สวนทางกับนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ 
เป็นต้น 

2.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- ผลจากการพัฒนาด้านระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์) ทำให้เกิดความรกรุงรัง ไม่
เป็นระเบียบ ทัศนียภาพ ภูมิทัศน์ถูก
ทำลาย ขาดความความสวยงาม   

- กฎหมายควบคุมอาคาร และ
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ยกเว้น
ข้อกำหนดต่างๆ ไม่นำมาบังคับใช้กับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ  เช่น เขื่อน สะพาน อุโมงค์ 
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค จึงทำให้ไม่
มีมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่จะ
ช่วยป้องกันผลกระทบต่อ
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

สภาพแวดล้อม   
2.3 ระบบระบายน้ำ   

- ปัญหาน้ำท่วม/จุดอ่อนน้ำ
ท่วมเวลาฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นเขตที่
ติดแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีน้ำที่รั่วซึมจาก
แนวเขื่อน ประกอบกับมีคูคลองจำนวน
มาก  อีกท้ังเป็นพ้ืนที่สวนเก่า เมื่อมีการ
ขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวน
มาก มีการถมดินสร้างหมู่บ้าน ทำให้
พ้ืนที่เดิมต่ำเป็นแอ่งกระทะ และถมทาง
ระบายน้ำธรรมชาติหลายแห่ง จึงไม่มี
ทางระบายน้ำ เวลาฝนตกให้เกิดน้ำท่วม
ขัง ระบายน้ำไม่ทัน    

- คูคลองตื้นเขินจากวัชพืช 
และสิ่งปฎิกูล  
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

• ภาคการบริการ และ
การท่องเที่ยว 

• ภาคเกษตรกรรม 
• ภาคการค้า และการ

ลงทุน 

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัด
มะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำวัดจำปา 
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน     
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักหลายแห่ง  
- มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งเชิงนิเวศ 
เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์  เชิงวัฒนธรรม    
 - มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ของ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพ้ืนที่ เช่น เส้นทาง
การท่องเที่ยว 5 ตลาดน้ำ 
- มีโครงการ/กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง 
- มีแหล่งวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถพัฒนาสู่
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
- มีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตริมน้ำ เช่น 
ชุมชนวัดจำปา ริมคลองบางระมาด เขตตลิ่ง
ชัน  
- มีภูมิหลังด้านภูมิประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น  มี
วัฒนธรรมที่เป็นจุดขายของชุมชน  เช่น ชุมชน

- วิถีชีวิตของชุมชนแบบเดิม
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการพัฒนา
ที่ดินเพ่ือจัดสรร และใช้พ้ืนที่เชิงพาณิชย์  
- ปัญหาความปลอดภัย และการเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว 
  
 

 - กระแสการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้าง
ตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
- กระแสรักษาสุขภาพ และ
ความนิยมธรรมชาติ   
 

- การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19)  
กระทบการท่องเที่ยวใน
ทุกระดับ 
- ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจโลก 
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

เกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน  ที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว 
- มีการนำวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มาปรับเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น วิถี
ชีวิตของชาวสวนริมคลอง  มีชุมชนที่มีอัต
ลักษณ์ด้านวิถีชีวิตริมน้ำ เช่น ชุมชนวัดจำปา 
ริมคลองบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
- มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน เกาะศาล
เจ้า และบ้านหว่างจันทร์ วัดเกาะ วัดตลิ่งชัน 
สวนกล้วยไม้ลุงนิยม ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
- มีชุมชนต้นแบบด้านการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนคลองลัด
มะยม เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชน
ท่องเที่ยวดีเด่นในกรุงเทพมหานคร จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนว
พระราชดำริ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

 เกษตรกรรม 
- เป็นแหล่งปลูก ไม้ผล/ยืนต้น และไม้ดอกไม้
ประดับ/กล้วยไม้ จึง 

เกษตรกรรม 
- ผังเมืองใหม่ มีการปรับจากพื้นที่
เกษตรกรรมหรือที่ดินประเภท ก.2 
เป็นที่ดินประเภท ย.1,3,6,7 ในบาง
พื้นที่ จากพ้ืนที่สีเขียวเป็นพ้ืนที่เป็นสี
เหลือง สีแดง และสีส้มบางส่วน 
- ราคาที่ดินสูงขึ้น มีการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ทำให้มีการขยายตัวของ
หมู่บ้านจัดสรร ทำให้พ้ืนที่เกษตรกรรม
ลดลง 
- เกษตรกรบางรายยังใช้ระบบการผลิต
แบบดั้งเดิม สารเคมีตกค้างในผลผลิต
ทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร ขาดทักษะการ
บริหารจัดด้านการตลาด  
- การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยังขาดการ
ส่งเสริมด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

เกษตรกรรม 
- ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สนับสนุนจากรัฐบาล เรื่องการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการผลิต แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การตลาด และยกระดับภาค
การเกษตรสู่การเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
- กระแสโลกมีความต้องการ
บริโภคอาหารปลอดภัย 
- นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
การท่องเทีย่วเชิงนิเวศเกษตร 

เกษตรกรรม 
- ปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น น้าท่วม 
ภัยแล้ง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โรคระบาด 
ส่งผลกระทบต่ออาชีพ
การเกษตรและเป็น
อุปสรรคต่อการควบคุม
ปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตการเกษตร
และรายได้ของเกษตรกร 
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

 มีศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิต และแปร
รูปสินค้าเกษตร     
- มีกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง     
- มีทำเลที่เหมาะสม  การคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย   
- มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเกษตร ซึ่ง
สนับสนุนศักยภาพการเกษตร และสามารถ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 

 

 ภาคการค้า  
- ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดให้พื้นที่
บริเวณตลิ่งชันเป็นศูนย์กลางชุมชนชานเมือง
ตลิ่งชัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์
พาณิชยกรรมของชุมชน ในการกระจาย
กิจกรรมการค้า ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การ
บริการ และนันทนาการ ที่อำนวยความ
สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชานเมือง 
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่สามารถนำมา
พัฒนาต่อยอด   
 
 
 

ภาคการค้า  
 

ภาคการค้า  
 

ภาคการค้า  
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

3. ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม   

- ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ   
- มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน  
- มีแหล่งเรียนรู้ทั้งระบบนิเวศ และวัฒนธรรม
ที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร (วิถี
ชีวิตชาวสวน)  
- มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอด
มายาวนานจนเป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณี
ชักพระ    

- ปัญหาการเริ่มสูญหายของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
- วิถีชีวิตของชุมชนแบบเดิม
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการพัฒนา
ที่ดินเพ่ือจัดสรร และใช้พ้ืนที่เชิงพาณิชย์  
 
 

 - การเปลี่ยนแปลง
สภาวะด้านสังคม 
สังคมไทยมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงจากสังคม
เครือญาติสู่สังคมปัจเจก 
ความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติที่มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเริ่มหมดไป   
มีการดำเนินชีวิตเป็น
ส่วนตัว มีค่านิยมส่วนตัว 
มีวิถีชีวิตลักษณะต่างคน
ต่างอยู่ การพัฒนาจึง
ต้องเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครอบครัวด้วยการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ระหว่างครอบครัวและ
ให้ความสำคัญกับ
ผู้สูงอายุ ในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาแก่ลูกหลาน
และเยาวชน  
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

- ความไม่ต่อเนื่องทาง
นโยบายการเมือง 

4. ด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

มีชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลอง
ลัดมะยม ชุมชนได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นมา
ใช้เอง ใช้โซล่าเซลส์เติมออกซิเจนน้ำในคลอง
เพ่ือบำบัดน้ำเสีย ดูแลความสะอาดของลำ
คลอง และการจัดการปัญหาขยะในชุมชน  
 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
- ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุบริเวณ
ริมคลองลัดมะยม และคลองมหาสวัสดิ์   
- ปัญหาคุณภาพชีวิตจากการขยายตัว
ของเมือง ได้แก ่ขยะตกค้าง 
- ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน 
- ประชาชนขาดจิตสานึกสาธารณะใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กระแสรักษาสุขภาพ และ
ความนิยมธรรมชาติ กระตุ้น
การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 

- การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19)   
- การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก 
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
โลกทาให้เกิดภาวะโลก
ร้อน ส่งผลให้เกิดความ
แปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและระบบ
นิเวศในโลก ก่อให้เกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
รุนแรงและยาวนานมาก
ขึ้น เช่นน้าท่วม และภัย
แล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และวิถีของ
ประชาชน โดยเฉพาะ
ปริมาณผลการผลิตภาค
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ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส อุปสรรค 

เกษตรที่ลดลง การ
พัฒนาจะต้องเร่งอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ความสำคัญกับ
การเสริมสร้างความรู้
และความตระหนักแก่
ชุมชน และองค์กรเครือข่าย    

5. ด้านความม่ันคง  - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ซอยเปลี่ยวอันตราย) 
 - แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
 
 
  

  



จากการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกเบื้องต้น ทิศทางการพัฒนาควรเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สู่การเป็นศูนย์กลางชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน 
เพ่ือให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ** ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และการอยู่อาศัย การพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกัน (ระบบ ล้อ ราง เรือ)  นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญไปพร้อมกัน 
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในมิติการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความโดดเด่นของทรัพยากร ซึ่งเขตตลิ่งชันมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพในการพัฒนา อาทิ มีแหล่งวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถ
พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีประเพณีอันดีงาม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  นอกจากการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว 
ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเขตตลิ่งชันเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว กล้วยไม้ตัดดอก ไม้ประดับ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรในส่วนผักสวนครัว 
สามารถนำมาแปรรูปจำหน่าย ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร อีกท้ังพ้ืนที่ทำการเกษตรยัง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร    

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอจากกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

    จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมกลุ่มเขต สามารถแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กลุ่มเขตเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคม 
ดังนี้ 
    ๔.๒.๑ ด้านกายภาพ  
           การพัฒนาคูคลอง การพัฒนาคลองต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มเขตยังเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง การทำความสะอาดคลอง การเพ่ิมศักยภาพของคลอง 
การระบายน้ำ           
  การพัฒนาถนน ประเด็นการพัฒนาถนนที่ถูกนำเสนอจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการ
พัฒนาสภาพถนนที่ไม่เรียบร้อย เป็นหลุมเป็นบ่อ นอกจากนี้ควรมีการขยายท่อระบายน้ำในถนนให้มีขนาดใหญ่
ขึ้นเพียงพอสำหรับการรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร และ
ควรมีการลอกท่อระบายน้ำในถนนให้ครบทุกสายควบคู่กันไปด้วย ส่วนประเด็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับถนน คือ การใช้พ้ืนที่ถนนในการจอดรับผู้โดยสารของรถขนส่งสาธารณะที่ทำให้เกิดปัญหา
การจราจร 
 ๔.๒.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 

       การจัดเก็บขยะในคลอง สภาพคลองที่มีขยะเต็มคลอง ขาดการดูแลความสะอาด เป็นประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มาควบคู่กับประเด็นการพัฒนาด้านกายภาพของคลอง การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะแล้ว
นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือนำไปใช้ในการเกษตรกรรม 
 ๔.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
          การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่มีการนำเสนอมากที่สุดในกลุ่มเขต การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยววัดและศาสนสถาน ด้วยศักยภาพของพ้ืนที่ซึ่งมีการจัดทำตลาดน้ำ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้มีความ
ประสงค์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในการประชาสมัพันธ์ และสนับสนุน  นอกจากนีก้ารส่งเสริมหรือ
สนับสนุนสินค้าทางการเกษตร เนื่องจากราคาตกต่ำ เป็นประเด็นที่ประชาคมให้ความสนใจเช่นกัน โดยอยากให้
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มีการส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์ในชุมชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งขอให้กรุงเทพมหานครช่วยส่งเสริม
ตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพ่ือกระตุ้นการซื้อขายให้มากขึ้น 
 ๔.๒.๔ ด้านสาธารณสุข  
  ประเด็นปัญหาด้านการสาธารณสุขที่มีการนำเสนอ ได้แก่ ปัญหาเรื่องจำนวนโรงพยาบาล
ภายในพ้ืนทีบ่างเขต ยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ปัญหาไข้เลือดออก       
ก็ยังเป็นประเด็นที่ประชาคมเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา ควรมีการดำเนินการเรื่องการลดจำนวนยุงลายซึ่งเป็น
พาหะนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน ส่วนประเด็นเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 ในบางเขตมีการใช้การลงทะเบียนผ่านไลน์เพ่ือนัดวันรับการตรวจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ประสานให้ประชาชนทุกคนได้ลงทะเบียนไว้ก่อน  
 ๔.๒.๕ ด้านสังคม 
          ปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นประเด็นที่มีการนำเสนอในที่ประชุม โดยการแก้ไขปัญหามีทั้ง           
เสนอให้มกีารนำเรื่องการส่งเสริมการเล่นกีฬาด้วยการทำสนามกีฬาสำหรับชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถ
ออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้งบประมาณกองทุนแม่ของแผ่นดินมาดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติด  

4.3 แนวคิดการพัฒนากลุ่มกรุงธนเหนือ  
การคมนาคมและขนส่ง  
• การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณศูนย์พาณิชยกรรมรองวงเวียนใหญ่ และศูนย์
ชุมชนชานเมืองบริเวณสถานีร่วม 
• การพัฒนาโครงข่ายถนนสายรอง 
• การส่งเสริมให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์ (Park and Ride) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
สาธารณูปโภค  
• การสร้างเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยการปรับปรุงคลอง 
และก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
• การเพ่ิมพ้ืนที่การรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชน 
• การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ  
สาธารณูปการ  
• การสร้างเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณูปการเพื่อรองรับการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรย่านชานเมือง 
• การสร้างเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณูปการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
• การพัฒนาศูนย์ชุมชน “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)และศูนย์ชุมชนเกษตรกรรมเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาตามแนวคิดละแวกบ้าน (Neighborhood Concept)  
โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมืองกลุ่มกรุงธนเหนือ  
1) ศูนย์ชุมชนสนามหลวง 2  
2) ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน  
3) โครงการจัดรูปที่ดิน ถ.กัลปพฤกษ ์ 
4) ปรับปรุงชุมชนตลาดพลู  
5) อนุรักษ์ชุมชนคลองสาน 
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แผนผังโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง  ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน 
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามหลักการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการ
สัญจร (Transit Oriented Development หรือ TOD) เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นและความ
หลากหลายของกิจกรรมภายในพื้นที่ เพ่ือให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครในการเป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมือง 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

ด้าน ประเด็นการพัฒนาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

ด้านกายภาพ 
 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และการอยู่อาศัย    
- สร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกัน (ระบบ ล้อ ราง เรือ)   
- ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก (โดยเน้นปรับปรุงทางเท้า 

และทางจักรยาน) 
- จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
- บริหารจัดการน้ำท่วม ปรับปรุง/พัฒนาคลองต่าง ๆ เพ่ือการระบายน้ำที่คล่องตัว    

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว    
- ใช้วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
- พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอัตลักษณ์ในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว   
- ฟ้ืนฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว    
- พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว   - 
 ส่งเสริมการเกษตร 

- สนับสนุน และผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย   

 เศรษฐกิจชุมชน   
- สร้างอาชีพ/สร้างงานให้กับกลุ่มชุมชน  
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ด้าน ประเด็นการพัฒนาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

- เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน    

ด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรม   

- ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
- ส่งเสริมให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของ

วัฒนธรรมประเพณี  
- ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
- ส่งเสริมด้านการกีฬา การออกกำลังกายทุกประเภท จัดการแข่งขันกีฬาตามความถนัดและความ

ต้องการของชุมชน  
ด้านสิ่งแวดล้อม/

สาธารณสุข 
- ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ   
- สร้างจิตสานึกสาธารณะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ

สะอาดของพ้ืนที่   
ด้านความม่ันคง - สร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   

 
 
 
 


